
 

 

 
 

KOMPARASI HASIL BELAJAR ANTARA SISWA YANG 

DIBERI METODE TGT (TEAMS GAMES 

TOURNAMENTS) DENGAN STAD (STUDENT TEAMS 

ACHIEVEMENT DIVISION) KELAS X POKOK 

BAHASAN HIDROKARBON 
 

SKRIPSI 

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Pada Universitas Negeri Semarang 

 

 

Oleh 

Ani Kurniasari 

NIM 4301402022 

 

 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

JURUSAN KIMIA 

2006 

 
 
 



 

 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia 

skripsi. 

 

Semarang, 8 Agustus 2006 

Pembimbing I     Pembimbing II 

 

Drs. Warlan Sugiyo, MSi   Dra. Murbangun Nuswowati, MSi 

NIP.130368011    NIP.131386647 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ii 



 

 

HALAMAN PENGESAHAN  

 

Skripsi ini telah dipertahankan di dalam sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan 

Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri 

Semarang pada: 

Hari : Senin 

Tanggal : 28 Agustus 2006 

 

   Panitia Ujian: 

Ketua       Sekretaris 

 

 

 

Drs. Kasmadi I. S, M. S    Drs. Edi Cahyono, M. Si 
NIP 130781011     NIP 131876212 
 
 
Penguji I       Penguji II 
 
 
 
 
    

Dra. Titi Wahyukaeni, M. Pd    Drs. Warlan Sugiyo, M. Si 
NIP 130345755    NIP.130368011 
 
                              Penguji III 

 
 
 
 
 

Dra. Murbangun Nuswowati, M.Si 

             NIP.131386647 
 

iii 



 

 

PERNYATAAN 

 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya 

sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun 

seluruhnya. Pendapat dan temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

Semarang, 3 Agustus 2006 

 

Ani Kurniasari 

NIM. 4301402022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv 



 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

• “ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Qs. AlInsyiroh: 6) 

• Ujian karakter yang sejati bukanlah berapa banyak yang kita ketahui 

dalam melakukan berbagai hal, tapi bagaimanakah kita bersikap ketika 

kita tidak tahu harus melakukan apa. 

• Keikhlasan dan keridhoan akan berbuahkan kepuasan batin. 

 

 

 

Persembahan: 

Setitik perjuangan dan segoresan tinta ini kupersembahkan untuk: 

• Bapak dan Ibuku tercinta, yang senantiasa 

melimpahkan kasih sayang, doa dan 

pengorbanannya. 

• Adik-adikku tersayang.   

• Keluarga besarku Nenek, Om, Tante, Pakde, 

Bude.  

• Mas Rofiudin yang setia mendampingiku. 

• Sahabatku Eny dan Lina, kalian sahabat 

terbaikku. 

• Sahabatku Yuli. 

• Teman-temanku Kost Al Kautsar. 

• Teman-temanku Pendidikan Kimia 2002. 

• Almamaterku  

 

 
 
 
 
 

v 



 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “KOMPARASI HASIL BELAJAR 

ANTARA SISWA YANG DIBERI METODE TGT (TEAMS GAMES 

TOURNAMENTS) DENGAN STAD (STUDENT TEAMS 

ACHIEVEMENT DIVISION) KELAS X POKOK BAHASAN 

HIDROKARBON” ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

terima kasih pada berbagai pihak yang telah banyak membantu 

terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada yang terhormat : 

1. Drs. Edy Cahyono, M.Si, Ketua Jurusan Kimia FMIPA UNNES. 

2. Drs. Warlan Sugiyo, MSi, Pembimbing I yang telah memberikan 

bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan bijaksana serta 

memberikan dorongan dari awal hingga akhir skripsi ini. 

3. Dra. Murbangun Nuswowati, MSi, Pembimbing II yang telah 

memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan 

bijaksana serta memberikan dorongan dari awal hingga akhir 

skripsi ini. 

4. Dra. Dewi Pramuningsih,M.Pd, Kepala SMA Negeri 1 Ungaran 

yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan 

penelitian. 

5. Dra. Martini, guru bidang studi kimia kelas X yang telah 

membantu pelaksanaan penelitian. 

6. Sahabatku Pendidikan Kimia 2002, Kost Al Kautsar dll yang 

membuatku termotivasi untuk menjadi lebih baik. 

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang 

telah membantu baik bersifat material maupun spiritual demi 

terselesaikannya skripsi ini. 

 

 vi 



 

 

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberi informasi dan 

sumbangan yang berguna bagi perkembangan dunia pendidikan di 

Indonesia. 

 

 

 

Semarang, 22 Juli 2006 

 

Penulis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SARI 
 
 
Kurniasari, Ani.2006. Komparasi Hasil Belajar Antara Siswa yang Diberi Metode 

TGT (Teams Games Tournament) dengan STAD (Student Teams 
Achievement Division) Kelas X Pokok Bahasan Hidrokarbon. Skripsi 
Jurusan Kimia FMIPA, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. 
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Salah satu penyebab rendahnya hasil belajar adalah rendahnya motivasi 
siswa dalam belajar, dimana dalam proses pembelajaran siswa cenderung pasif. 
Oleh karena itu dibutuhkan suatu alternatif untuk mengembangkan pembelajaran. 
Alternatif itu antara lain pembelajaran kooperatif tipe TGT dan STAD. Dari hal 
tersebut muncul permasalahan, ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar kimia 
pokok bahasan hidrokarbon yang pembelajarannya menggunakan metode TGT 
dan STAD pada siswa kelas X semester genap SMA N 1 Ungaran Tahun 
Pelajaran 2005/2006. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA 
Negeri 1 Ungaran Tahun Pelajaran 2005/ 2006, kecuali kelas X-1 dan X-2 yang 
merupakan kelas imersi. pengambilan sampel dilakukan dengan tehnik cluster 
random sampling, dari 7 diambil 1 kelas sebagai kelas TGT dan 1 kelas sebagai 
kelas STAD. 

Hasil analisis tahap akhir dibagi menjadi 3 tahap, analisis aspek kognitif, 
aspek afektif dan aspek psikomotorik. Pada aspek kognitif diperoleh rata-rata hasil 
belajar kelas TGT adalah 76,05, sedangkan kelas STAD sebesar 70,13. Hasil 
analisis diperoleh thitung  sebesar 2,992 > ttabel (1,99) yang berarti Ho ditolak yang 
berarti ada perbedaan hasil belajar aspek kognitif antara kelas TGT dan STAD. 
Analisis aspek afektif diperoleh nilai rata-rata kelas TGT adalah 73,5 (tinggi). 
Sedang kelas STAD adalah 64,0 (sedang). Dengan uji Mann-Whitney  U-test 
diperoleh Zhitung sebesar-21,497. Sedangkan nilai Ztable dengan %5=α adalah 
± 1,96. Kriteria pengujian adalah terima Ho jika –Ztabel < Z<Z table, sehingga Ho 
ditolak, yang berarti ada perbedaan hasil belajar aspek afektif antara kelas TGT 
dan STAD. Sedangkan pada psikomotorik diperoleh nilai rata-rata kelas TGT 
adalah 74,6 (tinggi), sedangkan kelas STAD adalah 68,8 (tinggi). Harga Zhitung 
sebesar -13,742. sedangkan nilai Ztable dengan %5=α adalah ± 1,96, sehingga Ho 
ditolak, yang berarti ada perbedaan hasil belajar aspek psikomotorik antara kelas 
TGT dan STAD.  

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil 
belajar kimia pokok bahasan Hidrokarbon  dengan menggunakan metode 
pembelajaran kooperatif Tipe TGT dan STAD pada siswa kelas X semester II 
SMA N 1 Ungaran tahun pelajaran 2005/2006 dan metode TGT memberikan hasil 
yang lebih baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL 

Pendidikan sebagai suatu upaya untuk mencetak sumber daya manusia 

yang berkualitas dan berdedikasi tinggi memerlukan suatu pendukung yaitu 

mutu pendidikan. Banyak pihak mensinyalir bahwa rendahnya mutu 

pendidikan saat ini berkaitan erat dengan rendahnya motivasi siswa dalam 

belajar. Tuntutan dalam dunia pendidikan sudah banyak berubah, kita tidak 

bisa lagi mempertahankan paradigma lama yaitu teacher centre (guru 

memberikan pengetahuan kepada siswa yang cenderung pasif). Tetapi hal ini 

nampaknya masih banyak diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas 

dengan alasan pembelajaran seperti ini adalah praktis dan tidak menyita 

waktu. 

Keberhasilan proses pembelajaran merupakan hal utama yang 

didambakan dalam  melaksanakan pendidikan di sekolah. Dalam proses 

pembelajaran, komponen utama adalah guru dan siswa. Agar proses 

pembelajaran berhasil, guru harus membimbing siswa. Oleh karena itu 

diperlukan suatu metode pembelajaran yang tepat, karena metode 

pembelajaran merupakan sarana interaksi antara guru dan siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar. Penggunaan metode yang kurang tepat dapat 

menimbulkan kebosanan, kurang dipahami dan monoton, sehingga siswa tidak 

termotivasi untuk belajar. Kejenuhan siswa, khususnya dalam belajar kimia 
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yang bersifat abstrak, cenderung sulit diterima dan dipahami, menyebabkan 

siswa lebih banyak pasif dan menjadi apatis sehingga hasil belajarnya tidak 

optimal. 

Dalam proses pembelajaran sering kali dijumpai adanya 

kecenderungan siswa yang tidak mau bertanya pada guru meskipun 

sebenarnya belum mengerti materi yang diajarkan oleh guru. Strategi yang 

sering digunakan oleh guru untuk mengaktifkan siswa adalah melibatkan 

siswa dalam diskusi dengan seluruh siswa. Tetapi strategi ini tidak terlalu 

efektif walaupun guru sudah mendorong siswa untuk berpartisipasi. 

Kebanyakan siswa terpaku menjadi penonton, sementara arena diskusi hanya 

dikuasai segelintir siswa. Suasana kelas perlu direncanakan dan dibangun 

sedemikian rupa sehingga siswa mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi 

satu sama lain. Pengajar perlu menciptakan  suasana belajar dimana siswa 

bekerjasama secara gotong royong. 

Pengembangan pembelajaran yang diperlukan saat ini adalah 

pembelajaran yang inovatif dan kreatif yang memberikan iklim kondusif 

dalam pengembangan daya nalar dan kreatifitas siswa. Usaha guru untuk 

mencapai tujuan pembelajaran antara lain memilih metode yang tepat, sesuai 

materinya dan menunjang terciptanya kegiatan belajar mengajar yang 

kondusif. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif yaitu belajar mengajar dengan jalan mengelompokkan siswa 

dengan tingkat kemampuan yang berbeda ke dalam kelompok-kelompok 



 

 

kecil. Pada pembelajaran kooperatif siswa percaya bahwa keberhasilan 

mereka akan tercapai jika setiap anggota kelompoknya berhasil. 

Dalam kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah selama ini, 

sebenarnya sudah menerapkan belajar kelompok. Namun, kegiatan kelompok 

tersebut cenderung hanya menyelesaikan tugas. Siswa yang berkemampuan 

rendah kurang berperan dalam mengerjakan tugas. Sedangkan pada 

pembelajaran kooperatif tujuan kelompok tidak hanya menyelesaikan tugas 

yang diberikan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kelompok menguasai 

tugas yang diterimanya. 

Ada berbagai jenis metode pembelajaran kooperatif, diantaranya 

adalah metode pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games 

Tournaments) dan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student 

Teams Achievement Division). Metode pembelajaran kooperatif tipe TGT 

merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif dengan dibentuk 

kelompok-kelompok kecil dalam kelas yang terdiri 4-5 siswa yang heterogen, 

baik prestasi akademik, jenis kelamin, ras ataupun etnis. Dalam TGT 

digunakan turnamen akademik dimana siswa berkompetisi sebagai wakil dari 

timnya melawan anggota tim yang lain yang mencapai hasil atau prestasi 

serupa pada waktu lalu. 

Metode pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan sebuah cara yang bagus 

untuk digunakan dalam pembelajaran. Metode STAD merupakan suatu 

strategi belajar yang menghendaki siswa belajar dalam kelompok yang 



 

 

beranggotakan 4-5 siswa yang kemampuan akademisnya tinggi, sedang dan 

rendah. Tiap siswa dalam kelompok memiliki tugas berbeda. 

Kedua metode ini mempunyai persamaan yaitu membagi kelas dalam 

kelompok-kelompok yang terdiri dari 4-5 orang siswa yang heterogen. 

Masing-masing anggota kelompok dituntut untuk menguasai materi dan 

mampu menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru. Perbedaannya, dalam 

TGT digunakan game dan turnamen dimana siswa berkompetisi sebagai wakil 

dari timnya melawan anggota tim yang lain.  

Berdasarkan hasil penelitian, Kusumoningrum (2005: 64) 

menyimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang menggunakan metode 

kooperatif TGT lebih baik daripada dengan metode konvensional. Sedangkan 

menurut Wulandari (2005: 57) hasil belajar siswa yang menggunakan metode 

kooperatif tipe STAD lebih baik daripada dengan metode konvensional. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

metode kooperatif TGT dan STAD memberikan hasil belajar yang lebih baik 

daripada dengan metode konvensional. Akan tetapi belum ada penelitian yang 

membandingkan antara kedua metode tersebut, manakah diantara kedua 

metode tersebut yang memberikan hasil belajar yang lebih baik. Berdasarkan 

uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “ 

KOMPARASI HASIL BELAJAR ANTARA SISWA YANG DIBERI 

METODE TGT (TEAMS GAMES TOURNAMENTS) DENGAN STAD 

(STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION) KELAS X POKOK 

BAHASAN HIDROKARBON”. 



 

 

B. PERMASALAHAN 

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang timbul adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah ada perbedaan hasil belajar kimia pokok bahasan Hidrokarbon 

antara siswa yang pembelajarannya menggunakan metode TGT dan 

metode STAD pada siswa kelas X semester genap SMA N 1 Ungaran 

Tahun Pelajaran 2005/2006. 

2. Jika ada perbedaan hasil belajar, manakah diantara kedua metode 

mengajar tersebut yang memberikan hasil belajar yang lebih baik untuk 

pokok bahasan Hidrokarbon pada siswa kelas X semester genap SMA N 

1 Ungaran Tahun Pelajaran 2005/2006. 

C. PENEGASAN ISTILAH 

 Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah maka 

perlu diberikan batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Komparasi 

Komparasi berasal dari kata comparison, yang artinya perbandingan 

(Echols dan Shadily 1983: 132). Komparasi dalam penelitian ini adalah 

membandingkan hasil belajar kimia antara siswa yang  pembelajarannya 

menggunakan  metode TGT dengan metode STAD. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa pada hakekatnya adalah perubahan tingkah laku  

(Sudjana 2001: 3). Hasil belajar merupakan penguasaan pengetahuan atau 



 

 

ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran yang biasa 

ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud hasil belajar adalah hasil belajar 

kimia aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dalam pokok bahasan 

Hidrokarbon. 

3. Metode TGT 

Metode TGT merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif 

dengan dibentuk kelompok-kelompok kecil dalam kelas yang terdiri 4-5 

siswa yang heterogen, baik prestasi akademik, jenis kelamin, ras ataupun 

etnis. Dalam TGT digunakan turnamen akademik dimana siswa 

berkompetisi sebagai wakil dari timnya melawan anggota tim yang lain 

yang mencapai hasil atau prestasi serupa pada waktu lalu. 

4. Metode STAD 

Metode STAD adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling 

sederhana dan sebuah cara yang bagus untuk digunakan dalam 

pembelajaran kooperatif. STAD merupakan suatu strategi belajar yang 

menghendaki siswa belajar dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 

siswa yang berkemampuan akademis tinggi, sedang dan rendah. Tiap 

siswa dalam kelompok memiliki tugas berbeda. 

D. TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui: 

1. Apakah ada perbedaan hasil belajar kimia pokok bahasan Hidrokarbon 

antara siswa yang pembelajarannya menggunakan metode TGT dan 



 

 

metode STAD pada siswa kelas X semester genap SMA N 1 Ungaran 

Tahun Pelajaran 2005/2006. 

2. Jika ada perbedaan hasil belajar, maka penelitian ini juga bertujuan 

untuk mengetahui manakah diantara kedua metode mengajar tersebut 

yang memberikan hasil belajar yang lebih baik untuk pokok bahasan 

Hidrokarbon pada siswa kelas X semester genap SMA N 1 Ungaran 

Tahun Pelajaran 2005/2006. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Siswa 

a. Siswa yang mengalami kesulitan dalam pemahaman materi pada pokok 

bahasan Hidrokarbon akan terkurangi bebannya dengan metode 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dan STAD. 

b. Menumbuhkan semangat kerjasama dalam belajar karena keberhasilan 

individu merupakan tanggung jawab kelompok. 

c. Siswa menjadi terbiasa mengerjakan soal karena banyaknya latihan yang 

diberikan. 

2. Guru  

a. Sebagai motivasi meningkatkan ketrampilan yang bervariasi yang dapat  

memperbaiki sistem pembelajaran sehingga memberikan layanan yang 

terbaik bagi siswa. 

b. Guru dapat semakin bersemangat dalam belajar mengajar. 



 

 

c. Guru dapat semakin mantap dalam mempersiapkan diri dalam proses 

pembelajaran. 

d. Dapat menciptakan suasana kelas yang saling menghargai nilai-nilai 

ilmiah dan bermotivasi untuk mengadakan penelitian sederhana yang 

bermanfaat bagi perbaikan dalam proses pembelajaran dan 

meningkatkan kemampuan bidang studi. 

3. Sekolah 

a. Dapat memberi sumbangan yang baik untuk sekolah dalam rangka 

perbaikan proses pembelajaran untuk dapat meningkatkan prestasi 

siswa. 

b. Mendapat masukan tentang penelitian yang dapat memajukan sekolah. 

4. Kurikulum 

Penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT dan tipe STAD 

dapat digunakan sebagai masukan yang diharapkan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan. 

F. SISTEMATIKA SKRIPSI 

Dalam penulisan skripsi ini secara garis besar dibagi menjadi tiga 

bagian yaitu bagian pendahuluan skripsi, bagian isi skripsi dan bagian akhir 

skripsi. Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, persetujuan 

pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, kata 

pengantar, sari, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. Sedangkan pada 

bagian isi skripsi terdiri dari : 



 

 

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang : Latar Belakang, 

Permasalahan, Penegasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan 

sistematika skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI. Landasan teori berisi tentang teori-teori dan 

konsep-konsep yang mendasari penelitian serta hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini membicarakan aspek-aspek 

metodologi penelitian mencakup populasi, sampel, variabel, rancangan 

penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini 

membicarakan tentang hasil-hasil penelitian dan pembahasannya dengan 

mengacu pada teoritik sebagaimana dikendalikan oleh bab II. 

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi simpulan dan saran dari penelitian. 

Dan pada bagian akhir skripsi terdapat daftar pustaka dan lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Belajar 

Pengertian belajar (Sudjana 1989: 5) adalah “suatu proses yang 

ditandai dengan adanya perubahan-perubahan pada diri seseorang”. 

Perubahan sebagai hasil dari suatu proses belajar dapat ditunjukkan 

berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan 

tingkah laku, ketrampilan, kecakapan, kebiasaan serta perubahan aspek-

aspek yang lain yang ada pada individu yang belajar. Dengan demikian 

belajar pada dasarnya adalah proses perubahan tingkah laku akibat adanya 

pengalaman. Perubahan tingkah laku meliputi perubahan ketrampilan, 

kebiasaan, sikap, pengetahuan, pemahaman dan apresiasi. Sedang yang 

dimaksud dengan pengalaman dalam proses belajar adalah interaksi antara 

individu dengan lingkungan. 

Morris L.Bigge (Darsono 2000: 3) menyebutkan bahwa belajar 

adalah perubahan yang menetap dalam kehidupan seseorang yang tidak 

diwariskan secara genetis. Sedangkan Molre J.Moskowitz (Darsono 2000: 

3), menyebutkan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai 

hasil langsung dari pengalaman bukan akibat hubungan-hubungan dalam 

sistem syaraf yang dibawa sejak lahir. 
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Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku akibat interaksi 

dengan lingkungan, bukan dari penurunan gen. 

Ada beberapa hal pokok dalam belajar antara lain: 

a. Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku. 

b. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau 

pengalaman. 

c. Belajar merupakan perubahan yang relatif mantap. 

d. Tingkah laku yang dialami karena belajar menyangkut berbagai aspek 

kepribadian baik psikis maupun fisik seperti perubahan dalam 

pengertian pemecahan suatu masalah, ketrampilan, kecakapan, 

kebiasaan atau sikap. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa pada hakekatnya adalah perubahan tingkah 

laku. Tingkah laku sebagai pengertian yang luas mencakup bidang 

kognitif, afektif dan psikomotor (Sudjana 2001: 3). Perubahan sebagai 

hasil proses dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan 

pengetahuan, ketrampilan, kecakapan, serta perubahan aspek-aspek lain 

yang ada pada individu yang belajar. 

Gagne (Sudjana 2001: 2) membagi tiga macam hasil belajar 

yakni; 

a. ketrampilan dan kebiasaan 

b. pengetahuan dan pengertian 



 

 

c. sikap dan cita-cita. 

Benyamin Bloom (Sudjana 2001: 2) mengklasifikasikan hasil 

belajar yang secara garis besar dibagi menjadi tiga ranah sebagai berikut: 

a. Ranah kognitif 

Berkenaan dengan sikap hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek yaitu ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan 

evaluasi. 

b. Ranah afektif 

Berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yaitu 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, internalisasi. 

c. Ranah psikomotor 

Berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan dan kemampuan 

bertindak. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah nilai yang dicapai seseorang dengan kemampuan maksimal. 

Hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor dari 

dalam maupun dari luar individu yang belajar. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar (Slameto 2003: 30) adalah sebagai berikut : 

1) Faktor dalam, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu yang 

belajar. Faktor dalam ini meliputi: 

a) Kondisi fisiologis, misalnya: keadaan jasmani, kondisi panca 

indera, tidak cacat, dan lain-lain. 



 

 

b) Kondisi psikologis, misalnya: kecerdasan, bakat, minat, dan 

emosi. 

2) Faktor luar, yaitu faktor yang berasal dari luar individu yang belajar. 

Faktor luar yang dimaksud adalah: 

a) Faktor lingkungan, yang meliputi lingkungan alam dan lingkungan 

sosial. 

b) Faktor instrumental, yaitu faktor yang ada dan penggunaannya 

dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor 

instrumental itu antara lain: kurikulum, program pengajaran, 

sarana dan fasilitas, guru / tenaga pengajar. 

3. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif (Slavin 1995: 73) merupakan strategi 

pembelajaran yang mendorong siswa bekerja sebagai sebuah tim untuk 

menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan suatu tugas atau 

mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama lainnya. 

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang 

mendorong siswa aktif menemukan sendiri pengetahuannya melalui 

ketrampilan proses. Siswa belajar dalam kelompok kecil yang 

kemampuannya heterogen. Pengelompokan heterogenitas (Lie 2004: 41) 

merupakan ciri-ciri yang menonjol dalam metode pembelajaran 

kooperatif. Kelompok heterogenitas bisa dibentuk dengan memperhatikan 

keanekaragaman gender dan kemampuan akademis. Kelompok ini 

biasanya  terdiri dari satu orang berkemampuan akademis tinggi, dua 



 

 

orang dengan kemampuan sedang, dan satu lainnya dari kelompok 

kemampuan akademis kurang. 

Dalam menyelesaikan  tugas kelompok setiap anggota saling 

bekerjasama dan membantu dalam memahami  suatu bahan ajar. Selama 

kerja kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan 

materi dan saling membantu teman sekelompok mencapai ketuntasan 

(Slavin 1995: 73). 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu pembelajaran teman 

sebaya dimana siswa bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecil yang 

mempunyai tanggung jawab bagi individu maupun kelompok terhadap 

tugas-tugas. Dalam pembelajaran kooperatif ini siswa dapat lebih 

menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit melalui diskusi dan 

bila dibandingkan dengan pembelajaran individual, pembelajaran 

kooperatif lebih dapat mencapai kesuksesan akademik dan sosial siswa. 

Agar siswa dapat bekerjasama dengan baik di dalam 

kelompoknya perlu diajarkan ketrampilan-ketrampilan kooperatif pada 

peserta didik. Ketrampilan-ketrampilan tersebut sebagai berikut: 

1. Berada dalam tugas 

Siswa tetap berada dalam kerja kelompok meneruskan tugas yang 

menjadi tanggung jawabnya. Dengan melatih ketrampilan ini, siswa 

akan menyelesaikan tugas dalam waktu tepat dengan karakteristik 

yang lebih baik. 

2. Mengambil giliran dan berbagi tugas 



 

 

Siswa bersedia menerima tugas dan membantu menyelesaikan tugas 

sehingga kegiatan akan terselesaikan pada waktunya. 

3. Mendorong partisipasi 

Memotivasi teman sekelompok untuk memberikan kontribusi terhadap 

tugas kelompok. 

4. Mendengarkan dengan aktif 

Memperhatikan informasi yang disampaikan teman dan menghargai 

pendapat teman sehingga anggota kelompok yang menjadi pembicara 

akan merasa senang karena apa yang mereka sumbangkan itu 

berharga. 

5. Bertanya 

Siswa menanyakan informasi atau penjelasan lebih lanjut dari teman 

sekelompok. Apabila teman sekelompok tidak tahu jawabannya baru 

menanyakan pada guru. Hal ini penting karena siswa yang tidak aktif 

didorong untuk aktif. 

Perlu diterapkan pembelajaran kooperatif dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa karena pembelajaran kooperatif tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan belajar, meningkatkan 

kehadiran siswa dan kerja siswa yang lebih positif, menambah motivasi 

dan percaya diri  serta menambah rasa senang berada di sekolah. 

 

 



 

 

Kelebihan pembelajaran kooperatif (Tim Instruktur matematika 2001: 4) 

sebagai berikut: 

1. Dengan pembelajaran kooperatif memungkinkan adanya komunikasi 

diantara kelompok. 

2. Siswa dapat lebih mudah melihat kesulitan siswa yang lain dan 

kadang-kadang dapat menerangkan lebih jelas daripada yang 

dilakukan oleh guru. 

3. Siswa dapat bekerja lebih daripada bekerja sendiri. 

4. Siswa lebih termotivasi dan terlibat dalam proses pembelajaran. 

5. Menumbuhkan persahabatan, saling menghargai dan bekerjasama 

yang lebih baik karena adanya pengenalan diantara anggota kelompok. 

4. Teori  yang Melandasi Pembelajaran Kooperatif 

Dua aspek penting yang mendasari keberhasilan pembelajaran 

kooperatif yaitu teori motivasi dan teori kognitif (Slavin 1995: 16) 

a. Teori motivasi 

Menurut teori motivasi, motivasi siswa dalam pembelajaran kooperatif 

terutama terletak dalam bagaimana bentuk hadiah atau struktur 

pencapaian tujuan siswa melaksanakan kegiatan. Diidentifikasikan ada 

tiga macam struktur pencapaian tujuan yaitu: 

a) Kooperatif, dimana orientasi tujuan masing-masing siswa turut 

membantu pencapaian tujuan siswa lain. 

b) Kompetitif, dimana upaya siswa untuk mencapai tujuan akan 

menghalangi siswa lain dalam pencapaian tujuan. 



 

 

c)  Individualistik, dimana upaya siswa untuk mencapai tujuan tidak 

ada hubungannya dengan siswa lain dalam mencapai tujuan 

tersebut. 

Berdasarkan pandangan teori motivasi, struktur tujuan kooperatif 

menciptakan situasi dimana satu-satunya cara agar tujuan tiap anggota 

kelompok tercapai adalah jika kelompok tersebut berhasil. Oleh 

karena itu, untuk mencapai tujuan pribadi mereka, anggota kelompok 

harus membantu teman sekelompoknya dalam hal apa saja yang dapat 

membuat kelompok berhasil, dan lebih penting mendorong teman 

kelompoknya untuk berusaha secara maksimal. Dengan kata lain 

penghargaan kepada kelompok berdasarkan pada kemampuan 

kelompok dalam menciptakan struktur penghargaan antar perorangan 

sedemikian rupa sehingga anggota kelompok akan saling memberi 

penguatan sosial sebagai respon terhadap upaya-upaya pengerjaan 

tugas teman sekelompoknya. 

b. Teori Kognitif 

Teori ini mengukur efek-efek dari bekerjasama dalam diri individu. 

Teori ini dikelompokkan dalam dua kategori: 

 a)  Teori Perkembangan 

Asumsi dasar teori perkembangan adalah interaksi siswa diantara 

tugas-tugas yang sesuai meningkatkan penguasaan mereka 

terhadap konsep-konsep yang sulit. Vygotsky mendefinisikan 

Zone of Proximal Development sebagai jarak antara tingkat 



 

 

perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai 

kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang 

dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sebaya yang lebih 

mampu. 

 b) Teori Elaborasi kognitif 

Teori ini mempunyai pandangan yang berbeda. Penelitian dalam 

psikologi kognitif telah menemukan bahwa supaya informasi 

dapat disimpan di dalam memori dan terkait dengan informasi 

yang sudah ada dalam memori itu, maka siswa harus terlibat 

dalam kegiatan restruktur atau elaborasi kognitif atas suatu materi. 

Sebagai contoh membuat ikhtisar dari suatu kuliah merupakan 

kegiatan yang lebih baik daripada sekedar membuat catatan, 

karena membuat ikhtisar menghendaki siswa mereorganisasi dan 

memilih materi yang penting. Salah satu elaborasi kognitif yang 

paling efektif adalah menjelaskan materi itu pada orang lain. 

5.  Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

Metode TGT merupakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif dengan dibentuk kelompok-kelompok kecil dalam kelas yang 

terdiri tiga sampai lima siswa yang heterogen baik dalam prestasi 

akademik, jenis kelamin, ras, maupun etnis. Dalam TGT ini digunakan 

turnamen akademik, dimana siswa berkompetisi sebagai wakil dari timnya 

melawan anggota tim yang lain yang mencapai hasil atau prestasi serupa 



 

 

pada waktu lalu. Komponen-komponen dalam TGT adalah penyajian 

materi, tim, game, turnamen dan penghargaan kelompok. 

 

1. Penyajian materi 

Dalam TGT, materi mula-mula dalam penyajian materi. Siswa 

harus memperhatikan selama penyajian kelas karena dengan demikian 

akan membantu mereka mengerjakan kuis dengan baik dan skor kuis 

mereka menentukan skor kelompok. 

2. Tim 

Tim dalam TGT terdiri atas 4-5 siswa dengan prestasi akademik, 

jenis kelamin, ras, dan etnis yang bervariasi. Fungsi utama kelompok 

adalah untuk meyakinkan bahwa semua anggota kelompok belajar 

dapat berhasil dalam kuis. Setelah guru menyampaikan materi, 

kelompok  bertemu untuk mempelajari lembar kerja atau materi lain. 

Seringkali dalam pembelajaran tersebut melibatkan siswa untuk 

mendiskusikan soal bersama, membandingkan jawaban dan 

mengoreksi miskonsepsi jika teman sekelompok membuat kesalahan. 

Pada anggota kelompok  ditekankan untuk menjadi yang terbaik bagi 

timnya dan tim melakukan yang terbaik untuk membantu anggotanya. 

Tim memberikan dukungan untuk pencapaian prestasi akademik yang 

tinggi dan memberikan perhatian, saling menguntungkan dan respek 

penting sebagai dampak  hubungan intergroup, harga diri dan 

penerimaan dari siswa sekelompok. 



 

 

3. Game 

Game disusun dari pertanyaan-pertanyaan yang isinya relevan 

dan didesain untuk menguji pengetahuan siswa dari penyajian materi 

dan latihan tim. Game dimainkan oleh tiga siswa pada sebuah meja, 

dan masing-masing siswa mewakili tim yang berbeda yang dipilih 

secara acak. Kebanyakan game berupa sejumlah pertanyaan bernomor 

pada lembar-lembar khusus. Siswa mengambil kartu bernomor dan 

berusaha menjawab pertanyaan yang bersesuaian dengan nomor 

tersebut. 

4. Turnamen 

Turnamen merupakan struktur game yang dimainkan. Biasanya 

diselenggarakan pada akhir pekan atau unit, setelah guru 

melaksanakan penyajian materi dan tim telah berlatih dengan lembar 

kerja. Turnamen 1, guru menempatkan siswa ke meja turnamen, tiga 

siswa terbaik pada hasil belajar yang lalu pada meja 1, tiga siswa 

berikutnya pada meja 2, dan seterusnya. Kompetisi yang sama ini 

memungkinkan siswa dari semua tingkat pada hasil belajar yang lalu 

memberi kontribusi pada skor timnya secara maksimal jika mereka 

melakukan yang terbaik. Setelah turnamen satu, siswa pindah meja 

tergantung pada hasil mereka dalam turnamen satu. Pemenang satu 

pada tiap meja ditempatkan ke meja berikutnya yang setingkat lebih 

tinggi, misal dari 5 ke 6. pemenang kedua pada meja yang sama, dan 

yang kalah diturunkan ke meja di bawahnya. Dengan cara ini, jika 



 

 

siswa salah ditempatkan pada mulanya, mereka akan naik atau turun 

sampai  mereka mencapai tingkat yang sesuai. 

Secara skematis model pembelajaran TGT untuk turnamen 

tampak seperti gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Skema pertandingan atau turnamen TGT ( Slavin 1995 : 56 ) 

Keterangan: 

A1,B1,C1   = Siswa berkemampuan tinggi 

A(2,3,4) B(2,3,4) C(2,3,4)  = Siswa berkemampuan sedang 

A5,B5,C5   = Siswa berkemampuan rendah 

TT1,TT2,TT3,TT4,TT5 = Tournament Table (1,2,3,4,5) 

Dalam turnamen setelah terbentuk kelompok kemudian 

dilakukan suatu permainan dengan menggunakan beberapa pertanyaan 

yang didesain dalam sebuah soal untuk dijawab setiap siswa dalam 

kelompoknya. Tiap siswa dalam kelompok akan mendapatkan tugas 

yang berbeda, setelah itu diadakan tahap selanjutnya (kompetisi 

dilakukan secara individu). Pembagian kelompok kompetisi ini 

A1 A2 A3 A4 A5 

B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 

TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 



 

 

diperoleh berdasarkan skor yang diperoleh siswa pada soal permainan 

sebelumnya. 

5. Penghargaan kelompok 

Tim dimungkinkan mendapatkan sertifikat atau penghargaan 

lain apabila skor rata-rata mereka melebihi kriteria tertentu. Menurut 

Slavin (1995: 80) penghargaan yang diberikan kepada kelompok 

adalah dengan kriteria sebagai berikut: 

Table 1. kriteria penghargaan kelompok 

Skor rata-rata tim Penghargaan 
15 good team 
20 great team 
25 supergreat team 

 

6.  Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

STAD merupakan salah satu metode atau pendekatan dalam 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan merupakan sebuah 

pendekatan yang baik untuk guru yang baru memulai penerapan 

pembelajaran kooperatif dalam kelas. Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

terdiri dari lima komponen penting yaitu penyajian kelas, belajar 

kelompok, kuis, skor perkembangan dan penghargaan kelompok. 

a. Penyajian kelas 

Setiap awal pembelajaran kooperatif tipe STAD  selalu dimulai 

dengan penyajian kelas. Penyajian tersebut mencakup pembukaan dan 

latihan terbimbing di keseluruhan pembelajaran, penekanan dalam 

penyajian materi pelajaran adalah hal-hal sebagai berikut: 



 

 

1) Pembukaan 

a) Menyatakan pada siswa apa yang akan mereka pelajari dan 

mengapa hal itu penting. Timbulkan rasa ingin tahu siswa 

dengan demonstrasi yang menimbulkan teka-teki, masalah 

kehidupan nyata, atau cara yang lain. 

b) Menyuruh siswa bekerja dalam kelompok untuk menemukan 

konsep atau merangsang keinginan mereka pada pelajaran 

tersebut. 

c) Mengulangi secara singkat ketrampilan atau informasi yang 

merupakan syarat mutlak. 

2) Pengembangan 

a) Mengembangkan materi pelajaran sesuai dengan apa yang 

akan dipelajari oleh siswa dalam kelompok. 

b) Pembelajaran kooperatif menekankan bahwa belajar adalah 

memahami makna bukan hapalan. 

c) Mengontrol pemahaman siswa sesering mungkin dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan. 

d) Memberi penjelasan mengapa jawaban pertanyaan tersebut 

benar atau salah. 

e) Beralih pada konsep yang lain, jika siswa telah memahami 

pokok masalahnya. 

3) Latihan terbimbing 



 

 

a) Menyuruh semua siswa mengerjakan soal atas pertanyaan 

yang diberikan. 

b) Memanggil siswa secara acak untuk menjawab atau 

menyelesaikan soal. Hal ini bertujuan supaya semua siswa 

selalu mempersiapkan diri sebaik mungkin. 

c) Pemberian tugas kelas tidak boleh menyita waktu yang terlalu 

lama. Sebaiknya siswa mengerjakan satu atau dua masalah 

(soal) dan langsung diberikan umpan balik. 

b. Belajar kelompok 

Kelompok terdiri dari 4-5 siswa yang bervariasi dalam 

kemampuan akademik, jenis kelamin, dan etnis. Selama belajar 

kelompok, tugas anggota kelompok adalah menguasai materi yang 

diberikan guru dan membantu teman satu kelompok untuk menguasai 

materi tersebut. Siswa diberi lembar kegiatan yang dapat digunakan 

untuk melatih ketrampilan dan untuk mengevaluasi diri dan teman 

satu kelompok. Pada saat pertama kali menggunakan pembelajaran 

kooperatif, guru perlu mengamati kegiatan pembelajaran secara 

seksama. Guru juga perlu memberi bantuan dengan cara memperjelas 

perintah, mereview konsep, atau menjawab pertanyaan. 

c. Kuis 

Setelah satu atau dua periode pengajaran dan satu sampai dua 

periode latihan tim, siswa mengikuti kuis secara individu. Kuis 

dikerjakan oleh siswa secara mandiri. Hal ini menunjukkan apa saja 



 

 

yang telah diperoleh siswa selama belajar dalam kelompok. Hasil kuis 

digunakan sebagai nilai perkembangan individu dan disumbangkan 

dalam nilai perkembangan kelompok. 

d. Skor perkembangan  

Setelah diberi kuis, hasil kuis itu diskor dan tiap individu diberi 

skor perkembangan. Ide yang melatarbelakangi skor perkembangan ini 

adalah memberi prestasi yang harus dicapai siswa jika ia bekerja keras 

dan mencapai hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Siapapun 

dapat memberi kontribusi skor maksimal dalam sistem skor ini, tapi 

tidak siapapun bisa kecuali mereka yang bekerja  dengan baik. 

Masing-masing siswa diberi skor dasar yang berasal dari rata-rata skor 

yang lalu pada kuis yang serupa. Siswa lalu mendapat poin untuk 

timnya berdasar pada kenaikan skor kuis mereka dari skor dasarnya. 

Cara menentukan skor perkembangan setiap individu (Slavin 

1995: 80) sebagai berikut: 

Tabel 2. kriteria skor perkembangan 

Kriteria Point 
Lebih dari 10 point di bawah skor dasar 5 
10-1 point di bawah skor dasar 10 
skor dasar sampai 10 point di atas skor dasar 20 
lebih dari 10 point di atas skor dasar 30 
nilai sempurna 30 

 

e. Penghargaan kelompok 

Tim mungkin mendapat sertifikat atau penghargaan lain jika 

rata-rata skor melebihi kriteria tertentu. Adapun kriteria penghargaan 



 

 

kelompok sama dengan kriteria penghargaan kelompok pada metode 

TGT. 

B. TINJAUAN MATERI HIDROKARBON 

Menurut Kurikulum 2004 pokok materi Hidrokarbon termasuk dalam 

Bab VII untuk SMA kelas X semester II. Adapun sub materi pokok sebagai 

berikut: 

1. Kekhasan Atom Karbon 

a. Menunjukkan karbon dan hidrogen dalam zat organik. 

b. Keunikan atom karbon. 

c. Rantai atom karbon. 

d. Atom karbon primer, sekunder, tersier dan kuarterner. 

e. Perbandingan sifat  senyawa organik dan anorganik. 

2. Hidrokarbon 

a. Penggolongan hidrokarbon 

b. Alkana  

c. Alkena 

d. alkuna 

3. Keisomeran 

a. Pengertian dan jenis-jenis keisomeran. 

b. Keisomeran pada alkana. 

c. Keisomeran pada Alkena 

d. Keisomeran pada Alkuna 

4. Sifat-sifat Hidrokarbon 



 

 

a. Sifat fisik hidrokarbon 

b. Sifat kimia (reaksi-reaksi) hidrokarbon. 

 

C. HIPOTESIS  

Berdasarkan permasalahan tesebut di atas maka hipotesis yang 

digunakan sebagai berikut: 

a. Hipotesis alternatif (Ha) 

 Terdapat perbedaan hasil belajar kimia pokok bahasan Hidrokarbon 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Tipe TGT dan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa kelas X semester II 

SMA N 1 Ungaran tahun pelajaran 2005/2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi dan sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Arikunto 1999: 

108). Siswa kelas X SMA Negeri 1 Ungaran Tahun Ajaran 2005/2006 

terdiri dari 9 kelas, dengan rincian sebagai berikut : 

Kelas X-1 sebanyak 24 anak 

Kelas X-2 sebanyak 23 anak 

Kelas X-3 sebanyak 40 anak 

Kelas X-4 sebanyak 40 anak 

Kelas X-5 sebanyak 41 anak 

Kelas X-6 sebanyak 42 anak 

Kelas X-7 sebanyak 42 anak 

Kelas X-8 sebanyak 41 anak 

Kelas X-9 sebanyak 40 anak 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Ungaran Tahun Ajaran 2005/2006, kecuali kelas X-1 dan X-2 

karena kedua kelas tersebut merupakan kelas imersi. Jadi, jumlah seluruh 

populasi adalah 286 siswa. 
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2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti 

(Arikunto 1999: 109). Dalam penelitian ini, penentuan sampel dilakukan 

dengan menggunakan cluster random sampling, yakni mengambil dua 

kelas secara acak dari populasi, dengan syarat populasi tersebut harus 

bersifat normal dan homogen. Data yang digunakan untuk uji homogenitas 

adalah nilai ulangan umum kimia kelas X semester 1. 

Berdasarkan uji homogenitas diperoleh populasi homogen, 

sehingga cluster random sampling dapat dilakukan. Hasil pengundian 

terpilih sampel adalah kelas X-5 sebanyak 40 siswa sebagai kelas 

eksperimen I dan kelas X-4 sebanyak 40 siswa sebagai kelas eksperimen 

II. Kelas X-5 hanya diambil 40 siswa karena terdapat seorang siswa yang 

tidak aktif mengikuti pembelajaran sehingga datanya tidak digunakan. 

Perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen I adalah metode 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dan pada kelompok eksperimen II 

dengan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

B. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian.  Dalam penelitian ini variabel yang digunakan 

yaitu: 

1. Variabel Bebas 

Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 

X1 : model pembelajaran kooperatif tipe TGT 



 

 

X2 : model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

2. Variabel Terikat 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah hasil belajar 

kimia siswa kelas X SMA Negeri 1 Ungaran Tahun Ajaran 2005/2006 

pokok materi Hidrokarbon. 

C. Rancangan Eksperimen 

Penelitian ini merupakan eksperimen dengan menggunakan pola 

rancangan : 

Tabel 3. Rancangan Eksperimen 

Kelas Perlakuan Post tes 

Kelas TGT X T 

Kelas STAD Y T 

 

Keterangan : 

X  = Pembelajaran Kooperatif  Tipe TGT 

Y  = Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

T   = Tes 

Rancangan penelitian sebagai berikut : 

1. Memilih secara random 2 kelas sebagai sampel terdiri dari 1 kelas TGT 

dan 1 kelas STAD. Selain itu juga menentukan 1 kelas untuk uji coba 

perangkat tes. 

2. Membuat perangkat tes yang akan diujicobakan. 

3. Memeriksa apakah kedua kelompok eksperimen berangkat dari titik 

awal yang sama atau tidak. 



 

 

4. Melakukan uji coba perangkat tes yang berbentuk pilihan ganda, serta 

menghitung validitas, daya beda, reliabilitas, dan tingkat  kesukaran. 

5. Pembagian kelas dalam kelompok kecil yang heterogen.  

6. Pelaksanaan pembelajaran  

7. Kedua kelompok diberi post tes. 

D.     Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode Dokumentasi 

Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumen atau data-

data yang mendukung penelitian meliputi nama-nama siswa yang 

menjadi subjek penelitian dan data nilai ulangan umum semester I 

bidang studi kimia yang diambil dari daftar nilai SMA Negeri 1 

Ungaran.  Data ini akan digunakan untuk analisis tahap awal. 

2. Metode Tes 

Metode tes ini dipergunakan untuk mengukur hasil belajar siswa 

baik yang diajar dengan pendekatan kooperatif tipe TGT maupun 

STAD. Metode tes ini diberikan setelah kelompok eksperimen diberi 

perlakuan. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk menguji 

kebenaran hipotesis. Sebelum tes digunakan untuk memperoleh data 

dari sampel sebagai objek penelitian, terlebih dahulu diadakan uji coba 

tes pada kelas di luar kelas eksperimen I dan eksperimen II.  

3. Metode Lembar Pengamatan 

Untuk mengetahui mengenai kemampuan segi afektif dan 

psikomotorik siswa dilakukan dengan membuat lembar pengamatan. 



 

 

Dalam lembar pengamatan ini dicantumkan indikator-indikator yang 

dapat dijadikan acuan untuk mengamati kemampuan siswa dari segi 

afektif dan psikomotorik selama pembelajaran berlangsung. Sehingga 

dapat diketahui apakah dari segi afektif dan psikomotorik siswa juga 

terangsang dalam aktivitas pembelajaran. 

4.  Metode angket 

Untuk mengetahui kemampuan siswa dari segi afektif siswa 

dilakukan dengan membuat angket. Butir soal angket tersebut dibuat 

dari pengembangan indikator-indikator pada lembar pengamatan. 

Sehingga  penilaian kemampuan siswa aspek afektif lebih valid. 

E.   Prosedur Penelitian 

Pada penelitian ini dilakukan beberapa tahap yaitu sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan  

Pada tahap ini dilakukan penyusunan instrumen penelitian yang meliputi: 

a. Penyusunan perangkat penelitian antara lain berupa Rencana 

Pengajaran (RP), lembar diskusi siswa, kartu soal game, kartu soal 

turnamen serta tugas-tugas rumah yang akan diberikan kepada siswa. 

Dasar penyusunannya adalah kurikulum 2004, buku paket PEMKOT 

dan buku pegangan yang sesuai atau relevan. 

b. Penyusunan lembar observasi dan angket dengan mencantumkan 

indikator-indikator yang dapat dijadikan acuan untuk mengamati 

kemampuan siswa dari segi afektif dan psikomotorik selama 

pembelajaran berlangsung. 



 

 

c. Penyusunan instrumen penelitian yaitu menyusun soal-soal yang akan 

diujikan dengan terlebih dahulu menyusun kisi-kisi soal. 

d. Pembagian kelas eksperimen dalam kelompok-kelompok yang terdiri 

5 orang yang heterogen, baik prestasi akademik, jenis kelamin, ras 

maupun etnis. Kedua kelas mempunyai jumlah siswa sama yaitu 40 

siswa dengan komposisi jumlah siswa yang  sama yaitu laki-laki 40% 

dan perempuan 60% dan tidak terdapat perbedaan ras maupun etnis, 

sehingga pembagian kelompok ini cenderung didasarkan perbedaan 

kemampuan akademiknya. Data yang digunakan adalah nilai ulangan 

umum kimia semester 1. 

Langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Mengurutkan nama siswa dari nilai tertinggi sampai terendah. 

2) Siswa dengan nilai tertinggi 1-8 ditetapkan sebagai ketua 

kelompok. 

3) 8 orang siswa dengan nilai terendah dibagikan masing-masing 

kelompok. Siswa dengan nilai terendah menjadi anggota 

kelompok yang diketuai siswa dengan nilai tertinggi. 

4) Siswa yang tersisa dibagikan pada masing-masing kelompok, 

sedemikian sehingga rata-rata masing-masing kelompok sama atau 

hampir sama. 

Hasil pembagian kelompok dapat dilihat pada lampiran 25-26. 

 

 



 

 

2. Tahap Pelaksanaan Uji Coba Soal 

Uji coba instrumen/ perangkat tes, yaitu soal yang  telah tersusun 

diujicobakan untuk mengetahui validitas, reliabilitas, daya beda dan 

tingkat kesukaran soal. Uji coba soal ini dilakukan pada kelas XI-IA1 

SMA N 1 Ungaran yang berjumlah 24 siswa.  

a. Validitas  

Validitas berhubungan dengan ketepatan alat penelitian terhadap 

aspek yang dinilai sehingga benar-benar mampu menilai apa yang 

seharusnya dinilai. Scarvia B. Anderson (Arikunto 2002: 136) 

menjelaskan bahwa “Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut 

mengukur apa yang hendak diukur” . Untuk menghitung validitas butir 

soal  digunakan rumus : 

rp bis=
q
p

St
MtMp

×
−  

Keterangan: 

rp bis = koefisien korelasi biserial. 

Mp = rata-rata skor siswa yang menjawab benar. 

Mt  = rata-rata skor seluruh siswa. 

p  = proporsi skor siswa yang menjawab benar. 

q  = 1-p. 

St  = standar deviasi total. 

Hasil perhitungan rpbis, kemudian digunakan untuk mencari uji 

signifikansi (t hitung) dengan rumus: 



 

 

thitung = rp bis 
bis rp1
2

−
−N  

Keterangan: 

thitung =  uji signifikansi. 

rp bis =  koefisien korelasi biserial. 

N     =   jumlah siswa yang mengerjakan soal. 

 Kriteria pengukuran adalah butir soal dikategorikan valid jika thitung 

≥ t1-α dengan dk = N-2. Butir soal yang digunakan adalah butir soal 

yang valid. 

Dari  hasil analisis diperoleh bahwa butir-butir soal yang valid adalah 

butir soal nomor 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 49. 

Contoh  perhitungan validitas soal dapat dilihat pada lampiran 6. 

b. Reliabilitas 

 Suatu tes dikatakan mempunyai reliabilitas yang tinggi apabila 

memberikan hasil yang relatif tetap bila digunakan pada kesempatan 

lain. Reliabilitas tes dalam penelitian ini diuji menggunakan rumus K-

R 21 yang dinyatakan dengan: 

r 11= ( )
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

− Vt
MKM

K
K 1

1
 

Keterangan: 

r11 = Reliabilitas tes secara keseluruhan. 

Vt  = S2t = variasi skor total. 



 

 

M  = 
N

Y∑ = rata-rata skor total. 

K  = Jumlah butir soal. 

(Arikunto 2002: 164) 

 Kriteria yang menunjukkan derajat reliabilitas instrumen adalah 

sebagai berikut: 

           11r   ≤ 0.2  derajat reliabilitas sangat rendah. 

0.2  < 11r  ≤0.40 derajat reliabilitas rendah. 

0.40 < 11r  ≤ 0.40 derajat reliabilitas sedang. 

0.60 < 11r  ≤0.80  derajat reliabilitas tinggi. 

0.80 < 11r  ≤1.00  derajat reliabilitas sangat tinggi.  

(J.P Guilford dalam Suherman 1993: 156). 

Hasil perhitungan r11 kemudian dikonsultasikan dengan rtabel dengan 

%5=α . 

Kriteria dikatakan reliabel jika r11>rtabel. Dari hasil analisis 

didapatkan Vt = S2 = 62.665. Rata-rata = M = 22.54, sehingga dari 

data diketahui r11 = 0.819, dan harga rtabel = 0.404 . Karena harga  

r11>rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa instrument yang diuji 

cobakan adalah reliabel. Hasil perhitungan reliabilitas instrument 

dapat dilihat pada lampiran 7. 

c. Daya beda 

Analisis daya pembeda dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui kemampuan soal dalam membedakan siswa yang 



 

 

termasuk pandai (kelompok atas) dan siswa yang termasuk kelompok 

kurang (kelompok bawah). 

Rumus untuk menentukan daya beda adalah:  

A

BA

JS
JBJBDP −

=  

 Keterangan: 

 DP = Daya beda soal  

 JBA = Jumlah peserta tes kelompok atas yang menjawab benar. 

 JBA = Jumlah peserta tes kelompok bawah yang menjawab benar. 

 JSA = Jumlah siswa kelompok atas. 

Kriteria soal-soal yang dapat dipakai sebagai instrumen berdasarkan 

daya bedanya diklasifikasikan sebagai berikut:  

DP ≤ 0,00  : sangat jelek 

0,00 < D ≤ 0,20 : jelek 

0,20 < D ≤ 0,40 : cukup.  

0,40 < D ≤ 0,70  : baik.  

0,70 < D ≤ 1,00  : baik sekali.  

 Bila D negatif, soalnya tidak baik, jadi butir soal yang 

mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang. (Arikunto 2002: 218-

219). 

Hasil analisis daya beda soal uji coba adalah sebagai berikut : 

1) Soal yang tergolong baik adalah nomor : 5, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 

25, 26, 27, 29, 31, 34, 36, 39, 41, 48, 49. 



 

 

2) Soal yang tergolong cukup adalah : 2, 3, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 23, 24, 

33, 37, 38, 43, 44, 45, 46. 

3) Soal yang tergolong jelek adalah : 1, 4, 9, 10, 11, 18, 19, 28, 30, 

32, 35, 40, 42, 47, 50. 

Hasil perhitungan daya beda dapat dilihat pada lampiran 9. 

d. Tingkat kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak 

terlalu sulit. Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal dianalisis 

dengan menggunakan rumus : 

 
BA

BA

JSJS
JBJB

IK
+
+

=  

Keterangan: 

IK  = Indeks kesukaran. 

JBA = Jumlah yang benar pada butir soal kelompok atas 

JBB = Jumlah yang benar pada butir soal kelompok bawah 

JSA = Banyaknya siswa pada kelompok atas 

JSB = Banyaknya siswa pada kelompok bawah 

Kriteria yang menunjukkan tingkat kesukaran soal adalah: 

0, 00 < P ≤0, 30  maka dikategorikan soal sukar. 

0,30 < P ≤ 0,70 maka dikategorikan soal sedang. 

 0,70 < P ≤1,00  maka dikategorikan soal mudah. 

 (Suherman, 1990) 

Dari analisis tingkat kesukaran soal, nomor  soal 1, 3, 8, 10, 

15, 18, 19, 19, 20, 26, 27, 34, 35, 40, 41, 42, 47 termasuk soal sukar. 



 

 

Sedang  soal nomor  2, 5, 6, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 29, 31, 32, 33, 36, 

37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50 termasuk soal sedang. Soal 

nomor 4, 7, 9, 11, 16, 17, 24, 25, 28, 30 termasuk soal yang mudah. 

Hasil perhitungan tingkat kesukaran dapat dilihat pada lampiran 8. 

3. Hasil Analisis Uji Coba Tes 

 Setelah memperhatikan segenap aspek analisis item, baik validitas, 

tingkat kesukaran, daya pembeda, maupun distribusi jenjang kognitif 

maka dari 50 butir soal yang diujicobakan hanya 30 yang digunakan. Soal 

yang digunakan nomor 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 

25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48 dan 49. Soal-soal ini 

memenuhi syarat soal valid, tingkat kesukaran sedang, dan daya beda baik 

atau cukup. Soal yang memenuhi syarat diberi nomor 1 sampai 30 dan 

soal inilah yang digunakan sebagai instrumen penelitian. Analisis uji coba 

tes dan perubahan nomor soal dapat dilihat pada lampiran 5 dan 10. 

4. Membuat Kisi-kisi setelah Uji Coba soal 

 Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini berupa soal-soal 

obyektif yang berbentuk pilihan ganda dengan 5 pilihan. Komposisi 

jenjang kognitif yang dilakukan setelah uji coba sebagai berikut : 

1. jenjang C1 sebanyak 30% 

2. jenjang C2 sebanyak 33.3% 

3. jenjang C3 sebanyak 26.6% 

4. jenjang C4 sebanyak 10% 

Kisi-kisi soal instrumen penelitian disajikan pada lampiran11. 



 

 

A. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, 

yaitu analisis tahap awal yang merupakan analisis menyamakan dua 

kelompok dan analisis tahap akhir yang merupakan analisis untuk menguji 

hipotesis. 

1. Analisis tahap awal 

Untuk menyamakan kelompok I dan kelompok II, dalam 

penelitian ini menggunakan perhitungan normalitas, homogenitas dan 

kesamaan rata-rata dua arah dengan menggunakan uji t. 

Analisis data pada tahap ini merupakan langkah untuk 

membuktikan bahwa antara kelompok I dan kelompok II tidak berbeda 

secara signifikan atau dikatakan kedua kelas berangkat dari titik tolak 

yang sama. 

Data yang akan diolah dalam tahap ini adalah nilai ulangan 

umum kimia kelas X pada semester 1. Pengujian yang dilakukan 

adalah: 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data berdistribusi 

normal atau tidak sehingga langkah selanjutnya tidak menyimpang 

dari kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan (Sudjana 1996: 

291). Data yang diperoleh pada penelitian nanti adalah nilai kimia 

kelas X pada semester 1 dan nilai dari hasil tes setelah perlakuan. 

Hipotesis yang akan diuji adalah: 
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Ho: data berdistribusi normal. 

Ha: data tidak berdistribusi normal. 

Untuk menguji normalitas dilakukan dengan rumus chi 

kuadrat yaitu: 

  

Dimana: 

2x  = harga Chi Kuadrat. 

Oi = frekuensi hasil pengamatan. 

Ei = frekuensi yang diharapkan. 

Kriteria pengujian adalah Ho ditolak jika 22
tabelhitung xx ≥  

dengan derajat kebebasan dk = (k-3) dan taraf signifikan α  = 5 % . 

(Sudjana 1996:  273-294)

b. Uji homogenitas 

Uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

kedua kelompok mempunyai varian yang sama atau tidak. Jika kedua 

kelompok mempunyai varian yang sama maka kelompok tersebut 

dikatakan homogen. 

Hipotesis yang akan diuji adalah: 

Ho: 
2
2

2
1 σσ =  

Ha: 
2
2

2
1 σσ ≠  

 

 

 



 

 

Keterangan: 

2
1σ  : varian kelompok I. 

2
2σ  : varian kelompok II. 

Langkah-langkah perhitungan adalah sebagai berikut : 

1) Menghitung S2 dari masing-masing kelas. 

2) Menghitung varians gabungan dari semua kelas dengan rumus: 

  ∑
∑

−

−
=

)1(
)1( 2

2

ni
Sini

S  

3) Menghitung harga satuan B dengan rumus 

B = ( log S2 ) Σ(ni-1) 

4) Menghitung nilai statis chi-kuadrat ( χ2 ) dengan rumus : 

 χ2 = ( ln 10){B-Σ(ni-1) log Si2 } 

Kriteria pengujian adalah Ho diterima jika χ2
hitung ≤ χ2

tabel ,  artinya 

sampel dalam keadaan homogen ( Sudjana 1996: 263) 

c. Uji Kesamaan Keadaan Awal Populasi (Uji Anava) 

Uji anava merupakan uji untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan yang signifikan rata-rata antar kelompok anggota populasi. 

Pasangan hipotesis yang diuji adalah: 

Ho : 721 ... μμμ ===  

Ha : tidak semua 1μ  sama untuk i= 1, 2, 3, …7 

Table persiapan yang digunakan untuk uji anava adalah sebagai 

berikut: 

 



 

 

Tabel 4. Uji Kesamaan Keadaan Awal Populasi (Uji Anava) 

Sumber Variasi dk JK KT F 
Rata-rata 
Antar kelompok 
Dalam kelompok 

1 
k-1 
( )1−∑ ni

RY 
AY 
DY 

k = RY:1 
A= AY: (k-1) 
D= DY: ( ( )1−∑ ni ) 

 
A 
D 

Total ni∑  2x∑    
 

Keterangan:  

RY   : jumlah kuadrat rata-rata 

 ( )
n
xRY

2∑
=  

AY  : jumlah kuadrat antar kelompok 

 ( ) RY
ni
xiAY −

∑
=

2

 

DY  : jumlah kuadrat dalam kelompok 

 AYRYJKDY tot −−=  

(Arikunto 2002: 305) 

Kriteria pengujian: Ho diterima jika ))(1( knkhitung FF −−< α  yang 

berarti bahwa tidak ada perbedaan keadaan awal populasi termasuk di 

dalamnya keadaan awal sampel. 

2. Analisis tahap akhir 

Data penelitian yang dianalisis adalah data hasil belajar siswa 

materi pokok Hidrokarbon. Data hasil belajar diperoleh dari hasil tes 

setelah penelitian selesai dilakukan.  



 

 

Langkah-langkah untuk analisis tahap akhir pada dasarnya 

sama dengan analisis tahap awal, tetapi data yang digunakan adalah 

nilai hasil ulangan pokok materi Hidrokarbon. 

1. Uji normalitas data 

Sebelum kita melakukan pengujian terhadap kedua hipotesis 

terlebih dahulu  dilakukan uji kenormalan. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui kenormalan data. Uji ini menggunakan rumus Chi 

kuadrat sama dengan rumus yang digunakan pada tahap awal. 

2. Uji ketuntasan belajar 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa 

kelas TGT dan kelas STAD telah mencapai ketuntasan belajar. 

Dalam penelitian ini parameter tuntas yang digunakan adalah jika 

rata-rata hasil belajar siswa lebih dari 6,5. 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus : 

 t = 

n
s

x oμ−  

x  =  rata-rata hasil belajar 

s   =  simpangan baku 

n =  banyak siswa 

3. Uji kesamaan dua varians 

 Uji kesamaan dua varian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah kelas TGT dan kelas STAD mempunyai varians yang sama 

atau tidak. 



 

 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

F = 
terkecilians
terbesarians

var
var  

Dengan kriteria jika harga Fhitung< Ftabel maka kedua kelas 

mempunyai varians yang homogen. 

4. Uji perbedaan dua rata-rata 

 Uji perbedaan dua rata-rata merupakan uji hipotesis yang 

berguna untuk mengetahui adakah perbedaan hasil belajar antara 

kelas TGT dan kelas STAD. 

Uji ini mengajukan hipotesis : 

Ho : µ1  = µ2 

Ha : µ1  ≠ µ2 

Statistika yang digunakan adalah uji t dengan cara : 

Karena σ1 = σ2 maka statistika yang digunakan ialah  

 t = 
S

nn

XX

21

21

11
+

−
−−

 

S2  =  
2

)1()1(

21

2
22

2
11

−+
−+−

nn
SnSn  

Keterangan : 

−

1X  =  rata-rata nilai kelas TGT 

−

2X  =  rata-rata nilai kelas STAD 

n1 =  jumlah anggota kelas TGT 



 

 

n2 =  jumlah anggota kelas TGT 

S1
2 = varians kelas TGT 

S2
2 =  varians kelas STAD 

Statistika tersebut berdistribusi dengan dk = (n1 + n2 -1). 

Kriteria pengujiannya terima Ho, jika 
αα 2

112
11 −−

≤≤− ttt data  

dimana t
α2

11−
 didapat dari daftar distribusi t dengan dk = (n1 + n2 -

2 ) dan peluang t
α2

11−
. untuk harga t lainnya Ho ditolak. 

(Sudjana 1996: 239) 

5. Analisis deskriptif untuk data hasil belajar Afektif dan 

Psikomotorik 

Pada analisis tahap akhir ini, digunakan data hasil belajar 

afektif dan psikomotorik. Analisis yang digunakan adalah analisis 

deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui nilai afektif dan 

psikomotorik siswa baik kelas TGT maupun STAD. Rumus yang 

digunakan : 

 100x
totalskor

skorjumlahNilai =  

Untuk kategori rata-rata nilai afektif dan psikomotorik adalah 

sebagai berikut : 

≥ 80  = sangat tinggi 

60-79  = tinggi 

40-59  = sedang 

30-39  = rendah 



 

 

< 29  = sangat jelek 

6. Mann-Whitney U-Test 

Tehnik Mann-Whitney disebut juga dengan tehnik 

Wilcoxon. Tehnik ini digunakan untuk mengetes signifikansi 

perbedaan ketrampilan afektif dan psikomotorik peserta didik 

antara kelas TGT dengan STAD. Rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

111211 2/)1( RnnnnU ∑−++=  

222212 2/)1( RnnnnU ∑−++=  

Keterangan:  

n1 = jumlah kasus pada kelompok eksperimen 

n2 = jumlah kasus pada kelompok control 

1R∑  = jumlah jenjang atau rangking pada kelompok eksperimen 

2R∑  = jumlah jenjang atau rangking pada kelompok control 

Untuk menguji keberartian, digunakan Zhitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

12/)1(
2/

2121

21

++

−
=

nnnn
nnU

Z
 

dengan,  

Z  = nilai hitung 

Kriteria pengujian, Ho diterima apabila –Ztabel > Z > Z tabel, dengan 

taraf signifikan 5%. 

(Soepeno 1997:191) 



 

 

7. Analisis deskriptif terhadap pembelajaran kimia dengan 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dan STAD. 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran kimia dengan pembelajaran kooperatif tipe 

TGT dan STAD yang diungkap dengan menggunakan angket. 

Dari hasil analisis ini akan diketahui pembelajaran yang digunakan 

dapat diterima siswa atau tidak.  

Kategori rata-rata tanggapan siswa adalah sebagai berikut: 

17 – 21 : sangat menyenangkan 

12 – 16 : menyenangkan 

≤ 11  : tidak menyenangkan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Data diperoleh dari sumber melalui dokumen dan tes. Dokumen 

digunakan untuk mengungkapkan data awal sampel penelitian yaitu nilai 

ulangan umum kimia semester 1 dan metode tes untuk mendapatkan data dari 

hasil belajar kimia siswa setelah dilakukan pembelajaran. Metode statistika 

parametrik digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data. Syarat 

data dapat dianalisis dengan statistika parametrik yaitu data berdistribusi 

normal. 

1. Analisis Tahap Awal 

 a.  Uji Normalitas 

Hasil perhitungan diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 5. Uji normalitas data nilai kelas X semester 1. 

Kelas Jumlah siswa χ2 hitung χ2
 tabel Kriteria 

X-3 

X-4 

X-5 

X-6 

X-7 

X-8 

X-9 

40 

40 

41 

42 

42 

41 

40 

4,6276 

4,1156 

1,3346 

4,5896 

4,0879 

3,9766 

4,6978 

7,81 

7,81 

7,81 

7,81 

7,81 

7,81 

7,81 

 

 

 

Normal 

Kesimpulan dari tabel adalah data berdistribusi normal. Data 

dan hasil perhitungan selengkapnya terdapat dalam lampiran 16-22. 
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b. Uji Homogenitas Populasi 

Uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah 

sampel dalam populasi homogen atau tidak, dengan menggunakan Uji 

Bartlet yang rumusnya seperti dalam uji homogenitas analisis tahap 

awal. Suatu populasi dikatakan homogen jika χ2 hitung <χ2
 tabel. Dari 

hasil perhitungan diperoleh harga χ2 hitung  sebesar 6,545 dan χ2
 tabel  

sebesar 12,59. Karena χ2 hitung <χ2
 tabel  maka populasi dinyatakan 

homogen. Perhitungan selengkapnya terdapat dalam lampiran 23. 

c. Uji kesamaan keadaan awal populasi 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

rata-rata dari ketujuh kelas anggota populasi, dengan menggunakan uji 

anava. Dari hasil perhitungan diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada 

perbedaan rata-rata dari ketujuh kelas anggota populasi. Hasil 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 24. 

2. Analisis Tahap Akhir 

a. Uji normalitas 

1) Uji  normalitas data hasil post test kelas TGT 

Dari perhitungan diperoleh harga χ2 hitung  adalah 3,1913 dan 

χ2
 tabel  untuk taraf signifikan 0,05 dengan dk = 3 diperoleh χ2

 tabel  = 

7,81. Kriteria yang digunakan Ho diterima χ2 hitung <χ2
 tabel. Karena 

hasil analisis diperoleh χ2 hitung <χ2
 tabel,  berarti data berdistribusi 

normal. Perhitungan selengkapnya ada pada lampiran 32. 

 



 

 

2) Uji  normalitas data hasil post test kelas STAD 

Dari perhitungan diperoleh harga χ2 hitung  adalah 2,3953 dan 

χ2
 tabel  untuk taraf signifikan 0,05 dengan dk = 3 diperoleh χ2

 tabel  = 

7,81. Kriteria yang digunakan Ho diterima χ2 hitung <χ2
 tabel. Karena 

hasil analisis diperoleh χ2 hitung <χ2
 tabel,  berarti data berdistribusi 

normal. Perhitungan selengkapnya ada pada lampiran 33. 

b. Uji kesamaan dua varians data hasil post tes antara kelas TGT dan 

STAD 

Berdasarkan perhitungan diperoleh S2 kelas TGT adalah 

58,5615 dan S2 kelas STAD adalah 98,3173. Dari perhitungan juga 

diperoleh Fhitung sebesar 1,6789 untuk taraf signifikan 5% dengan dk 

pembilang 39 dan dk penyebut 39 diperoleh F(0,025) (39:39) sebesar 1.89. 

Kriteria pengujian Ho ditolak jika Fhitung< F(0,025) (39:39). Karena Fhitung< 

F(0,025) (39:39) maka Ho ditolak yang berarti ada persamaan varians 

antara kelas TGT dan kelas STAD. Uji kesamaan dua varians data 

hasil belajar siswa selengkapnya pada lampiran 34. 

c. Uji perbedaan dua rata-rata 

Berdasarkan perhitungan yang diperoleh harga X1 adalah 

76,05 dan X2  adalah 70,13. Sedangkan S1
2 = 58,5615 dan S2

2 = 

98,3173 serta n1 = 40 dan n2 = 40. data tersebut digunakan untuk 

menguji hipotesis penelitian ini dimana hipotesis yang diuji adalah  

Ho : µ1  = µ2 

Ha : µ1  ≠ µ2 



 

 

Setelah dilakukan perhitungan diperoleh harga thitung 

sebesar 2,992 untuk ttabel dengan α = 5 % dengan dk 78 diperoleh 

t(0.975) (80)  sebesar 1,99. kriteria pengujian Ho ditolak jika thitung > ttabel. 

Karena thitung  > ttabel  maka Ho ditolak yang berarti bahwa ada 

perbedaan antara kelas TGT dengan kelas STAD dimana kelas TGT 

menunjukkan lebih baik daripada kelas STAD. Perhitungan 

selengkapnya terdapat pada lampiran 35. 

d. Uji ketuntasan belajar 

Untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar dari kelas TGT 

dan kelas STAD dalam penelitian ini digunakan uji ketuntasan belajar. 

Berdasarkan hasil perhitungan pada kelas TGT diperoleh thitung  

sebesar 57,481. Sedangkan ttabel  α = 5 % dengan dk = 40 diperoleh 

t(0.95) (40) = 1,68. Kriteria pengujian Ha diterima jika thitung > ttabel maka 

dapat disimpulkan bahwa Ha diterima artinya kelas TGT telah tuntas 

belajar. Untuk kelas STAD diperoleh thitung  sebesar 40,583. sedangkan 

ttabel  α = 5 % dengan dk = 40 diperoleh t(0.95) (40) = 1,68. Karena thitung 

> ttabel maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima artinya kelas STAD 

telah tuntas belajar. Perhitungan selengkapnya pada lampiran 36-37. 

e. Hasil Mann-Whitney test (U Test) 

Tehnik ini digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan 

ketrampilan aspek afektif dan psikomotorik siswa antara kelas TGT 

dan STAD. Hasil uji ini digunakan untuk membuktikan kebenaran dari 

hipotesis pertama yang diajukan. 



 

 

1. Ketrampilan afektif kelas TGT dengan kelas STAD 

Dari perhitungan didapatkan n1 = 40, n2 = 40, R1 = 871, R2 = 

2369. Setelah diadakan perhitungan lebih lanjut dengan U test 

diperoleh harga U1 sebesar 1549.00 dan U2 sebesar 51.00, 

sehingga nilai minimum antara U1 dan U2 adalah 51.00. Kemudian 

untuk menguji keberartian maka digunakan Zhitung. Berdasarkan 

perhitungan didapatkan harga Zhitung sebesar -7.207. Sedangkan 

nilai Ztable dengan %5=α adalah ± 1.96. Kriteria pengujian adalah 

terima Ho jika –Ztabel < Z < Z table. Sehingga jelas karena Z berada 

pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan tingkat ketrampilan afektif antara kelas TGT dengan 

kelas STAD. Data hasil perhitungan selengkapnya pada lampiran 

44. 

2. Ketrampilan psikomotorik kelas TGT dengan kelas STAD 

Dari perhitungan didapatkan n1 = 40, n2 = 40, R1 = 1844,50, 

R2 = 1395,50. Setelah diadakan perhitungan lebih lanjut dengan U 

test diperoleh harga U1 sebesar 575.5 dan U2 sebesar 1024.5, 

sehingga nilai minimum antara U1 dan U2 adalah 575.5. Kemudian 

untuk menguji keberartian maka digunakan Zhitung. Berdasarkan 

perhitungan didapatkan harga Zhitung sebesar -2.16. Sedangkan 

nilai Ztable dengan %5=α  adalah ± 1.96. Kriteria pengujian 

adalah terima Ho jika –Ztabel < Z < Z table. Sehingga jelas karena Z 

berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa 



 

 

ada perbedaan tingkat ketrampilan Psikomotorik antara kelas TGT 

dengan kelas STAD. Data hasil perhitungan selengkapnya pada 

lampiran 50. 

f. Analisis nilai psikomotorik dan afektif 

1. Hasil belajar aspek afektif kelas TGT dan kelas STAD. 

Pengambilan data nilai aspek afektif dilakukan dengan dua 

cara yaitu dengan lembar observasi dan angket. Hal ini dilakukan 

agar penilaian yang dilakukan memperoleh hasil yang lebih valid. 

Jumlah skor dari kedua data tersebut diambil rata-rata, kemudian 

dianalisis secara diskriptif dengan kriteria meliputi sangat tinggi, 

tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai rata-rata aspek afektif 

untuk kelas TGT adalah 73.5 (tinggi). Sedangkan nilai rata-rata 

aspek afektif untuk kelas STAD adalah 64,0 (sedang). Adapun 

Distribusi frekuensi nilai afektif kelas TGT dan STAD adalah 

sebagai berikut: 

Table 6. Distribusi frekuensi nilai afektif kelas TGT dan STAD 

Jumlah siswa Kriteria 
Kelas TGT Kelas STAD 

Sangat tinggi 4 2 
Tinggi 26 11 
Sedang 10 24 
Rendah  0 3 
Sangat rendah 0 0 

  

 Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan bahwa hasil 

penilaian aspek afektif siswa kelas TGT lebih baik dari siswa kelas 



 

 

STAD. Perhitungan lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

42-43. 

2. Hasil belajar aspek psikomotorik kelas TGT dan kelas STAD 

Pada penilaian aspek psikomotorik digunakan lembar 

observasi dengan 8 indikator. Kriteria penilaian meliputi sangat 

tinggi, tinggi, sedang dan rendah. Dari hasil perhitungan diperoleh 

nilai rata-rata aspek psikomotorik kelas TGT adalah 74,6 (tinggi). 

Sedangkan nilai rata-rata aspek psikomotorik kelas STAD adalah 

68.8 (tinggi). Adapun Distribusi frekuensi nilai psikomotorik kelas 

TGT dan STAD adalah sebagai berikut: 

Table 7. Distribusi frekuensi nilai Psikomotorik kelas TGT dan 

STAD 

Jumlah siswa Kriteria 
Kelas TGT Kelas STAD 

Sangat tinggi 9 4 
Tinggi 25 21 
Sedang 6 15 
Rendah  0 0 

  

Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan bahwa hasil 

penilaian aspek psikomotorik siswa kelas TGT lebih baik dari 

siswa kelas STAD. Perhitungan lebih lengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 48-49. 

 

 



 

 

g. Analisis tanggapan siswa terhadap pembelajaran kimia dengan 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dan STAD. 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran kimia dengan pembelajaran kooperatif tipe 

TGT dan STAD. Berdasarkan perhitungan diperoleh distribusi 

frekwensi tanggapan siswa kelas TGT dan STAD  sebagai berikut: 

Table 8. Distribusi frekuensi tanggapan siswa kelas TGT dan STAD 

kelas STAD Kelas TGT  
Kriteria Jumlah Siswa Jumlah Siswa 

sangat menyenangkan 1 10 
menyenangkan 10 27 
tidak menyenangkan 29 3 

 

Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan bahwa siswa kelas 

TGT memberikan tanggapan lebih positif mengenai pembelajaran 

kooperatif yang telah diberikan daripada siswa kelas STAD. 

Perhitungan lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 52. 

 

B. Pembahasan 

Populasi yang digunakan adalah seluruh siswa kelas X SMA N 1 

Ungaran tahun ajaran 2005/ 2006, kecuali kelas X-1 dan X-2. Hal ini 

disebabkan kelas X-1 dan X-2 adalah kelas imersi yang kondisinya berbeda 

dengan kelas biasa. Pengambilan sampel penelitian dilaksanakan setelah 

populasi memenuhi syarat normalitas, homogenitas dan kesamaan rata-rata 

sebelum perlakuan diberikan. Berdasarkan data pada analisis awal yaitu nilai 

ulangan umum semester 1 kelas X menunjukkan bahwa semua kelas yang 



 

 

merupakan bagian dari populasi berdistribusi normal dan mempunyai varians 

yang sama. Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa sampel mempunyai 

kondisi awal yang sama. Sehingga untuk menentukan sampel dapat dilakukan 

dengan tehnik cluster random sampling. Sampel pada penelitian ini adalah 

kelas X-4 sebagai kelas STAD dan kelas X-5 sebagai kelas TGT. Sedangkan 

untuk uji coba soal dilakukan pada kelas XI-IA1 SMA Negeri 1 Ungaran 

dengan alasan bahwa kelas tersebut sudah pernah mendapatkan materi pokok 

bahasan Hidrokarbon. 

Dalam pelaksanaan penelitian, jumlah waktu pembelajaran yang 

diberikan pada kelas TGT dan kelas STAD adalah sama yaitu 11 jam 

pelajaran. Dengan rincian 8 jam pelajaran untuk pembelajaran, 2 jam 

pelajaran untuk praktikum, dan 1 jam pelajaran digunakan untuk post test. 

Selain itu pokok materi yang disampaikan pada kelas TGT dan STAD juga 

sama yaitu hidrokarbon dengan urutan penyampaian materi yang sama pula. 

Jadi perlakuan yang berbeda hanya terletak pada metode pembelajaran yang 

digunakan.  

Setelah itu pada kedua kelas diberi perlakuan. Pada prinsipnya, 

perlakuan yang diberikan sama, yaitu metode pembelajaran kooperatif dimana 

pembelajaran dilakukan dengan jalan mengelompokkan siswa ke dalam 

kelompok kecil dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Setelah guru 

menyampaikan materi secara singkat, masing-masing kelompok diberi soal 

latihan berupa lembar diskusi. Masing-masing anggota kelompok dituntut 

untuk menguasai materi dan mampu menyelesaikan soal yang diberikan. 



 

 

Setelah diskusi kelompok berlangsung, masing-masing kelompok kelas STAD 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Diskusi kelas ini 

dilaksanakan untuk membahas problem yang belum terselesaikan dalam 

kelompok. Kemudian diberikan kuis secara individu untuk mengetahui 

seberapa besar materi yang berhasil diserap oleh siswa. 

Sedangkan pada pembelajaran kooperatif TGT, setelah diskusi 

kelompok berlangsung, salah satu kelompok ditunjuk untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah itu dilakukan game, yaitu 

pertandingan antar kelompok dimana siswa berkompetisi sebagai wakil dari 

kelompoknya melawan anggota kelompok yang lain. Kemudian untuk 

mengetahui perkembangan siswa diberikan kuis. Pada akhir unit pembelajaran 

dilaksanakan turnamen, yaitu game yang melibatkan seluruh siswa. Siswa dari 

kelompok yang berbeda dengan kemampuan yang sama bertanding dalam satu 

meja. Siswa yang berhasil menyelesaikan pertanyaan dalam kartu soal dengan 

nilai tertinggi ditempatkan ke meja berikutnya yang lebih tinggi, misalnya dari 

meja 2 ke meja 1. Sedangkan siswa yang nilainya terendah diturunkan  ke 

meja dibawahnya. Jika semula penempatan siswa salah atau tidak sesuai 

dengan kemampuan, dengan cara ini akhirnya dalam satu meja terdiri dari 

siswa-siswa dengan kemampuan yang sama.  

Dengan memberikan perlakuan yang tidak sama antara kedua kelas, 

ternyata diperoleh hasil yang berbeda secara signifikan berdasarkan test akhir 

(post test) yang dikerjakan oleh siswa pada akhir materi pokok Hidrokarbon. 

Perhitungan uji t menunjukkan harga thitung> ttabel, sehingga hipotesis kerja 



 

 

(Ha) memenuhi kriteria diterima yang berarti bahwa ada perbedaan hasil 

belajar antara kelas TGT dengan kelas STAD. 

Berdasarkan teori belajar tuntas, maka seorang peserta didik dipandang 

tuntas belajar jika ia mampu menyelesaikan, menguasai kompetensi atau 

mencapai tujuan pembelajaran minimal 65% dari keseluruhan tujuan 

pembelajaran (Mulyasa, 2002: 9). Dari analisis uji ketuntasan belajar 

diperoleh hasil untuk kelas TGT µ > 65, yang artinya kelas TGT telah 

mencapai ketuntasan belajar. Sedangkan untuk kelas STAD diperoleh hasil µ 

> 65 yang berarti kelas STAD juga mencapai ketuntasan belajar. Akan tetap 

apabila dilihat dari nilai rata-rata hasil belajar kedua kelas diperoleh nilai rata-

rata kelas TGT sebesar 76,05, sedangkan kelas STAD nilai rata-rata kelasnya 

sebesar 70,13. Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dengan 

pembelajaran kooperatif tipe TGT memberikan hasil belajar yang lebih baik 

dari pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Sedangkan pada perhitungan aspek afektif dan psikomotorik siswa 

kelas TGT dan STAD dipergunakan statistik non parametrik yaitu dengan 

menggunakan Mann Whitney test (U test). Hal ini disebabkan karena datanya 

tidak berdistribusi normal. Hasil analisis aspek afektif antara kelas TGT dan 

STAD didapatkan harga Zhitung sebesar -7,207. Sedangkan nilai Ztable 

dengan %5=α adalah ± 1.96. Kriteria pengujian adalah terima Ho jika –Ztabel 

< Z < Z table. Karena Z berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada perbedaan ketrampilan afektif antara kelas TGT dan 

STAD. Apabila dilihat dari nilai rata-rata aspek afektif kedua kelas diperoleh 



 

 

nilai rata-rata kelas TGT sebesar 73.5, sedangkan kelas STAD sebesar 64,0. 

Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dengan pembelajaran 

kooperatif tipe TGT memberikan hasil aspek afektif yang lebih baik dari 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Sedangkan pada analisis aspek psikomotorik antara kelas TGT dan 

STAD diperoleh harga Zhitung sebesar -2.16. Sedangkan nilai Ztable 

dengan %5=α adalah ± 1.96. Kriteria pengujian adalah terima Ho jika –Ztabel 

< Z < Ztable. Karena Z berada pada daerah penolakan Ho yang berarti bahwa 

ada perbedaan ketrampilan psikomotorik antara kelas TGT dan STAD. 

Apabila dilihat dari nilai rata-rata aspek psikomotorik kedua kelas diperoleh 

nilai rata-rata kelas TGT sebesar 74,6, sedangkan kelas STAD sebesar 68,8. 

Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dengan pembelajaran 

kooperatif tipe TGT memberikan hasil aspek psikomotorik yang lebih baik 

dari pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

 Berdasarkan uraian di atas berarti Ha diterima bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar kimia pokok bahasan Hidrokarbon dengan 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT dan STAD dimana 

metode pembelajaran kooperatif tipe TGT memberikan hasil lebih baik. 

Adanya perbedaan hasil belajar antara kelas TGT dengan kelas STAD 

pada pokok bahasan Hidrokarbon ini dikarenakan pada metode pembelajaran 

kooperatif tipe TGT terdapat penambahan variasi proses pembelajaran berupa 

game dan turnamen. Dengan adanya variasi tersebut siswa tidak merasa bosan 

dan jenuh sehingga siswa termotivasi dan terlibat secara aktif untuk mengikuti 



 

 

proses belajar mengajar. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil analisis deskriptif 

tanggapan siswa diperoleh 67,5% siswa kelas TGT menyatakan pembelajaran 

dengan metode TGT menyenangkan. Sedangkan pada kelas STAD 72,5% 

siswa menyatakan pembelajaran dengan metode STAD tidak menyenangkan. 

Hal ini disebabkan bentuk game dan turnamen yang terdapat pada metode 

pembelajaran kooperatif tipe TGT membuat siswa merasa tertantang dan 

bersemangat dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan. Siswa tidak merasa 

tertekan maupun takut dalam menerima materi yang diberikan oleh guru, 

sehingga pemahaman materipun dapat diserap secara optimal. Selain itu 

kondisi kelas yang dikenai metode pembelajaran kooperatif tipe TGT juga 

sangat mendukung. Siswa-siswa pada kelas tersebut mau melaksanakan 

tanggung jawab mereka secara sungguh-sungguh. Hal ini tampak pada 

pelaksanaan diskusi kelompok. Siswa mau mendiskusikan masalah-masalah 

yang ada dengan temannya, sehingga siswa dapat dengan mudah mengerjakan 

dan memahami konsep-konsep yang sulit. Melalui diskusi kelompok ini akan 

terjalin komunikasi dan interaksi dimana siswa saling berbagi ide atau 

pendapat, selain itu dapat memberi kesempatan pada siswa untuk 

mengungkapkan pendapatnya tanpa merasa takut dan malu. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Slavin (1995: 73) yang menyatakan bahwa dalam 

pembelajaran kooperatif siswa dapat lebih menemukan dan memahami 

konsep-konsep yang sulit melalui diskusi dan bila dibandingkan dengan 

pembelajaran individual, pembelajaran kooperatif lebih dapat mencapai 

kesuksesan akademik dan sosial siswa. 



 

 

Pada prinsipnya pembelajaran kooperatif tipe TGT dan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD sangat baik untuk pembelajaran. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan hasil belajar yang diperoleh siswa. Baik kelas TGT maupun 

kelas STAD sama-sama mencapai ketuntasan belajar. Hal ini disebabkan 

pembelajaran kooperatif memiliki beberapa kelebihan seperti yang dijelaskan 

Tim Instruktur Matematika (2001: 4) sebagai berikut : 

1. Dengan pembelajaran kooperatif memungkinkan adanya komunikasi 

diantara kelompok. 

2. Siswa dapat lebih mudah melihat kesulitan siswa yang lain dan kadang-

kadang dapat menerangkan lebih jelas daripada yang dilakukan oleh guru. 

3. Siswa dapat bekerja lebih daripada bekerja sendiri. 

4. Siswa lebih termotivasi dan terlibat dalam proses pembelajaran. 

5. Menumbuhkan persahabatan, saling menghargai dan bekerjasama yang 

lebih baik karena adanya pengenalan diantara anggota kelompok 

Pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe TGT dan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD membutuhkan waktu yang cukup lama pada tahap 

penyesuaian metode. Hal ini disebabkan siswa pada umumnya sudah terbiasa 

diajar dengan metode ceramah yang hanya menerima materi dan mencatat, 

dipaksa harus menahami materi atau konsep yang akan dipelajari walaupun 

sebelumnya guru sudah memberikan materi secara singkat, contoh soal, dan 

latihan soal untuk dipelajari. Dalam pembelajaran kooperatif ini guru hanya 

bertindak sebagai fasilitator dan pembimbing. 



 

 

Kendala yang dialami pada saat pembelajaran dengan metode TGT yaitu 

waktu pembelajaran yang hanya 2 jam pelajaran merupakan waktu yang 

cukup singkat jika suatu kelas dikenai metode pembelajaran kooperatif tipe 

TGT. Waktu akan habis untuk diskusi dan game, sehingga seringkali kuis 

tidak dapat dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Ada perbedaan hasil belajar kimia antara metode pembelajaran kooperatif 

tipe TGT dan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD pada pokok 

bahasan Hidrokarbon. Hal ini dibuktikan dengan uji statistik yang 

signifikan yaitu uji t untuk aspek kognitif dan uji Mann-Withney U-test 

untuk aspek afektif dan psikomotorik. 

2. Hasil belajar siswa yang diberi metode pembelajaran kooperatif tipe TGT 

lebih baik daripada dengan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD 

pada pokok bahasan hidrokarbon. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai 

yang berbeda yaitu metode pembelajaran kooperatif tipe TGT sebesar 

76,05 sedang pada metode pembelajaran kooperatif tipe STAD sebesar 

70,13 dan uji ketuntasan. 

B. Saran 

Saran yang dapat penyusun sumbangkan sehubungan dengan hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Karena pembelajaran kooperatif tipe TGT dan STAD masih tergolong 

baru dalam pelaksanaannya, maka dibutuhkan waktu untuk penyesuaian 

sehingga kekurangan yang terjadi pada saat pembelajaran akan terkurangi 
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jika siswa sudah mulai terbiasa dengan penerapan metode pembelajaran 

tersebut. 

2. Sebaiknya TGT dilaksanakan untuk kelas kecil ( antara 20-25 siswa ) 

sehingga pembelajaran lebih efektif 

3. Pada sekolah yang belum menerapkan pembelajaran kooperatif ini, maka 

guru harus meluangkan waktu khusus untuk menjelaskan metode tersebut 

kepada siswa dan juga mengenalkan siswa dengan tugas-tugas, tujuan dan 

struktur penghargaan. 

4. Dalam pembelajaran kooperatif membutuhkan perhatian khusus dalam 

perencanaan waktu dan tempat sehingga dengan perencanaan yang 

seksama dapat membantu guru mengoptimalkan pembelajaran dan dapat 

meminimalkan jumlah waktu yang terbuang. 
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