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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto 

• “Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik – baik 

pelindung” (Quran Ali Imran: 173). 

• “Hidup seperti sebuah sepeda. Untuk menjaga keseimbangannya kita 

harus terus bergerak”. 

• ”Ilmu adalah cahaya bagi hati, kehidupan bagi ruh dan bahan bakar bagi 

tabiat” (La Tahzan) 
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ABSTRAK 
 

Haniatun. 2007. Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran 
Kooperatif Student Teams Achievement Divisions (STAD) Berorientasi 
Chemoentrepreneurship (CEP) Menggunakan Praktikum Aplikatif 
Berbasis Life Skill. Jurusan Kimia. Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam. Universitas Negeri Semarang.  
Dosen Pembimbing: I. Dra. Woro Sumarni, M.Si., II. Dra. Sri Mantini 
R.S, M.Si. 
 

Kata Kunci: Pembelajaran kooperatif STAD, Chemoentrepreneurship (CEP), 
Praktikum aplikatif berbasis life skill. 

 
 Hasil studi awal menunjukkan bahwa kelas XI IA 4 semester II tahun 
ajaran 2006/2007 SMA Negeri 5 Semarang yang telah melaksanakan 
pembelajaran kimia memperoleh hasil nilai mid semester kurang dari standar 
ketuntasan belajar, yaitu rata-rata 5,8 dengan persen ketuntasan klasikal hanya 
29%. Permasalahan ini perlu segera diatasi agar pada materi pokok selanjutnya 
yaitu materi koloid, nilai ketuntasan klasikal dapat tercapai. Salah satu alternatif 
yaitu dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Student Teams 
Achievement Divisions (STAD) berorientasi chemoentrepreneurship (CEP) 
menggunakan praktikum aplikatif berbasis life skill. Tujuan penelitian tindakan 
kelas ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar kimia agar mencapai ketuntasan 
belajar klasikal minimal 85% dari jumlah siswa yang ada di kelas. Tuntas belajar 
yaitu memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 65. Subyek dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas XI IA 4 SMA Negeri 5 Semarang dengan jumlah 38 siswa. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian tindakan kelas 
yang terdiri dari tiga siklus. Masing-masing siklus mencakup empat tahap 
kegiatan yaitu (1) Perencanaan (planning) (2) Pelaksanaan (acting) (3) 
Pengamatan (observing) (4) Refleksi (reflecting). Data yang diperoleh meliputi 
hasil tes kognitif, psikomotorik, dan keaktifan  siswa, aktivitas kinerja guru, serta 
tanggapan guru dan siswa terhadap proses pembelajaran. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus I nilai kognitif terendah 
4,5 dan nilai tertinggi 7,0 dengan ketuntasan belajar 37%. Pada siklus II nilai 
terendah 4,5 dan nilai tertinggi 8,5 dengan ketuntasan belajar 79 %. Pada siklus III 
nilai terendah  6,0 dan nilai tertinggi 9,0 dengan ketuntasan belajar 87 %. 
Meningkatnya pencapaian nilai kognitif siswa tersebut disertai dengan 
meningkatnya rata-rata nilai psikomotorik siswa yaitu sebesar 65,53 dengan 
kriteria baik pada siklus I, meningkat menjadi 76,15 dengan kriteria baik pada 
siklus II, dan meningkat kembali menjadi 83,05 dengan kriteria sangat baik pada 
siklus III. Aktivitas kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran juga 
mengalami peningkatan, yaitu pada siklus I dengan nilai 72,42, kemudian 
meningkat menjadi 75,55 pada siklus II dan meningkat kembali pada siklus III 
menjadi 79,55 semuanya dengan kriteria baik. Nilai rata-rata keaktifan siswa 
selama proses pembelajaran juga meningkat yaitu sebesar 45 dengan kriteria 
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cukup pada siklus I, meningkat menjadi 74,5  dengan kriteria baik pada siklus II, 
dan meningkat kembali pada siklus III menjadi 79 dengan kriteria baik. 
 Berdasarkan hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa melalui 
penggunaan model pembelajaran kooperatif Student Teams Achievement Divisions 
(STAD) berorientasi chemoentrepreneurship (CEP) menggunakan praktikum 
aplikatif berbasis life skill dapat meningkatkan ketuntasan klasikal hasil belajar 
kimia pada pokok materi koloid pada siswa kelas XI IA 4 semester II SMA 
Negeri 5 Semarang tahun ajaran 2006/2007. Berdasarkan hasil penelitian, maka 
peneliti menyarankan pada guru agar dalam menggunakan model pembelajaran 
kooperatif STAD berorientasi CEP dengan praktikum aplikatif berbasis life skill 
diperlukan manajemen waktu yang baik, sehingga siswa benar-benar bisa 
memanfaatkan waktu untuk berdiskusi, melakukan praktikum dan memahami 
materi yang dipelajari. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran di sekolah senantiasa 

diupayakan agar berhasil sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tuntutan 

masyarakat. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Tap MPR 

No. 11/MPR/2000 berdasarkan Pancasila adalah untuk meningkatkan ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan ketrampilan untuk mempertinggi 

budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan 

dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas 

pembangunan bangsa. Tujuan pendidikan yang masih umum (tujuan pendidikan 

nasional) dijabarkan menjadi tujuan kurikuler, yaitu tujuan yang harus dicapai 

dalam bidang studi tertentu. Tujuan ini lebih dikhususkan lagi menjadi tujuan 

instruksional, yaitu tujuan kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan tersebut. 

Mereka dianggap berhasil bila mencapai tujuan tersebut, sedang yang mendapat 

hambatan diperkirakan mengalami kesulitan belajar. 

 Untuk mempelajari kimia tidak hanya dengan pemberian fakta dan konsep 

saja, tetapi bagaimana siswa dilatih untuk menemukan fakta dan konsep tersebut. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung semakin cepat 

sehingga tak mungkin lagi bagi para guru mengajarkan semua fakta dan konsep 

kepada siswa. Tetapi selama ini, penyajian pelajaran kimia di SMA sering 

diarahkan hanya pada penguasaan konsep, sehingga sangat sedikit menyentuh 

1 
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aspek lain di luar itu seperti sikap ilmiah dan pengembangan ketrampilan proses 

(Karim, 2000 dalam Hidayat, 2003). 

 Berdasarkan hasil observasi awal dan informasi yang diperoleh dari guru 

mata pelajaran kimia SMA Negeri 5 Semarang yaitu Ibu Dra. Pudji Astuti, bahwa 

nilai mid semester siswa kelas XI-IA 4 di bawah tingkat ketuntasan belajar yaitu 

sebesar 5,8 dan persentase ketuntasan klasikal sebesar 29%. Hasil belajar kimia 

siswa yang di bawah tingkat ketuntasan belajar ini disebabkan oleh beberapa hal, 

baik yang berasal dari siswa, guru maupun sarana dan prasarana yang kurang 

dimanfaatkan. 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan pada 

tanggal 11 April 2007, hal yang menyebabkan mengapa hasil belajar kimia siswa 

sebagian besar di bawah tingkat ketuntasan belajar ini adalah sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran yang digunakan guru cenderung monoton yaitu ceramah. 

2. Siswa cenderung pasif dan kurang berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran. 

3. Kurangnya pemanfaatan sarana yang ada di laboratorium secara optimal. 

4. Sumber bahan pelajaran yang digunakan kurang memadai. 

 Hal yang harus dilakukan agar proses belajar mengajar dapat tercapai 

dengan baik adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang cocok. Model 

pembelajaran apa yang cocok agar siswa dapat berpikir secara kritis, logis, dan 

memecahkan masalah dengan sikap terbuka, kreatif dan inovatif serta tidak 

membosankan merupakan pertanyaan yang tidak mudah dijawab, karena masing-

masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. 
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 Selama ini guru kimia masih banyak menggunakan metode ceramah yang 

kurang melibatkan siswa dalam proses belajar mengajarnya, sehingga diperlukan 

model pembelajaran lainnya yang dapat melibatkan siswa dalam proses belajar 

mengajar. 

 Banyak model pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar 

mengajar, diantaranya adalah Student Teams Achievement Divisions (STAD). 

Pembelajaran kooperatif STAD merupakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif yang paling sederhana. STAD dikembangkan oleh Robert Slavin di 

Universitas John Hopkins. Pembelajaran  kooperatif STAD menekankan pada 

penghargaan kelompok, pertanggungjawaban individu, dan perolehan kesempatan 

yang sama untuk berbagi hasil bagi setiap anggota kelompok. (Ibrahim, dkk. 

2000:20). 

 Dengan model pembelajaran kooperatif STAD ini akan merangsang minat 

belajar siswa karena di dalam proses pembelajaran, ada kerjasama dalam tim 

sehingga siswa akan lebih termotivasi untuk menguasai materi pelajaran yang 

dipelajari secara bersama dalam kelompoknya sampai tuntas. 

 Penelitian yang pernah dilakukan dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif STAD yaitu oleh Susilowati (2006) dan Sari (2005) 

bahwa melalui penggunaan model pembelajaran kooperatif STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar kimia pada pokok materi kesetimbangan dan materi 

stoikiometri pada siswa kelas XI SMA Negeri 15 Semarang dan pada kelas X-6 

semester I SMA Negeri 13 Semarang tahun pelajaran 2004/2005.  

 Ilmu kimia sebagai proses dan produk mestinya mampu memberikan 

kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan kecerdasan siswa sebab 
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belajar kimia dapat diartikan sebagai upaya untuk mengetahui berbagai gejala atau 

fenomena alam agar mendapatkan suatu senyawa yang bermanfaat bagi 

kesejahteraan umat manusia. Selain itu dapat pula dgunakan sebagai alat untuk 

mendidik siswa agar memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap ilmiah.

 Atas dasar pemikiran di atas tentunya perlu upaya yang terus menerus 

untuk mencari dan menemukan pendekatan pembelajaran kimia yang unggul, 

yaitu suatu pendekatan pembelajaran kimia yang mampu memotivasi peserta didik 

untuk berwirausaha. Namun pembelajaran kimia tersebut tetap merupakan 

pembelajaran kimia yang menarik serta memupuk daya kreativitas dan inovasi 

peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran kimia yang demikian itu dapat disebut 

sebagai pendekatan pembelajaran chemoentrepreneurship disingkat CEP. 

(Supartono,2006) 

 Hasil analisis kurikulum 2004 (KBK) untuk SMP / MTs mata pelajaran 

sains aspek kimia dan SMA / MA mata pelajaran kimia menunjukkan bahwa 

pendekatan CEP sesuai dan cocok dengan tujuan pemberian mata pelajaran kimia, 

antara lain : (1) Menanamkan keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha 

Esa, (2) Memupuk sikap ilmiah siswa, (3) Memberi kesempatan siswa untuk 

melakukan kerja ilmiah, (4) Meningkatkan kesadaran siswa untuk memelihara dan 

melestarikan lingkungan, (5) Memahami konsep-konsep kimia dan saling 

keterkaitannya serta penerapannya, (6) Membentuk sikap positif siswa terhadap 

kimia untuk kemudian mempelajari kimia lebih lanjut. Atas dasar kenyataan-

kenyataan tersebut, maka penerapan pendekatan CEP menjadi sangat tepat untuk 

dilaksanakan. 

 



 5

 Salah satu cara mengajar yang menekankan pada pemahaman konsep 

lewat proses mengalami adalah metode praktikum aplikatif. Cara praktikum 

mutlak diperlukan karena salah satu tujuan pembelajaran kimia adalah agar siswa 

memiliki ketrampilan dalam melakukan kegiatan laboratorium untuk memahami 

konsep-konsep kimia serta menumbuhkan minat dan sikap ilmiah (Depdiknas, 

1999:1). Dengan praktikum aplikatif, memungkinkan siswa untuk berproses 

dalam menemukan konsep sendiri, sehingga materi yang dipelajari dapat 

diidentifikasi, dianalisis dan disintesis, diuji kebenarannya dan disimpulkan 

menjadi suatu konsep. Dengan penggunaan cara praktikum aplikatif ini 

diharapkan siswa termotivasi untuk belajar, kreatif, berpikir logis serta sistematis 

dan dapat melatih siswa untuk berpikir ilmiah.  

 Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) bertujuan untuk 

menyiapkan siswa untuk meneruskan tingkat pendidikan ke Perguruan Tinggi. 

Namun pada kenyataannya tidak semua lulusan SMA berkesempatan dan diterima 

melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi. Hasil selaksi penerimaan 

mahasiswa baru (SPMB) 2007 yang diumumkan jumat  3 Agustus 2007 diperoleh 

informasi bahwa, dari total 396.767 peserta SPMB yang berebut kursi di 56 

perguruan tinggi negeri (PTN) yang ada di Indonesia, sebanyak 298.264 peserta 

atau sekitar 75 persen dipastikan gagal. Karena total penerimaan SPMB yang 

disediakan tahun ini hanya 98.503.  

(http://www.surya.co.id/web/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=16

776.)  

 Untuk mengantisipasi kemungkinan siswa yang tidak bisa melanjutkan 

pendidikan ke Perguruan Tinggi, maka siswa SMA perlu dibekali dengan life skill 

 

http://www.surya.co.id/web/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=16776
http://www.surya.co.id/web/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=16776
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atau kecakapan hidup khususnya vocational skill (kecakapan 

vokasional/kejuruan). Life skill atau kecakapan hidup merupakan orientasi 

pendidikan yang mensinergikan mata pelajaran menjadi kecakapan hidup yang 

diperlukan seseorang. Orientasi pembelajarannya mengikuti alur konsep 

pengajaran life skill yang meliputi materi-materi kecakapan akademik, kecakapan 

sosial, kecakapan berpikir, dan kesadaran diri. Peserta didik, setelah mengikuti 

model pembelajaran kooperatif Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

berorientasi chemoentrepreneurship (CEP) menggunakan praktikum aplikatif 

berbasis lifeskill, diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk 

mampu bekerja dan berusaha secara mandiri.  

 Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian 

dengan judul:PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI 

MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF STUDENT TEAMS 

ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) BERORIENTASI 

CHEMOENTREPRENEURSHIP (CEP) MENGGUNAKAN PRAKTIKUM 

APLIKATIF BERBASIS LIFE SKILL 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Sebelum dipilih model atau pendekatan dalam proses pembelajaran 

terlebih dahulu dilakukan identifikasi masalah yang menyangkut kekurangan 

proses pembelajaran kimia. 

1. Kondisi Siswa 

a. Siswa kurang berminat dan kurang aktif dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran dikarenakan KBM kimia dilaksanakan pada tengah hari.  
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b. Siswa kurang mandiri dalam proses pembelajaran, ditandai dengan siswa 

hanya mau menjawab jika ditunjuk oleh guru. 

c. Siswa malu bertanya dan kurang menguasai materi pelajaran secara utuh. 

d. Siswa beranggapan bahwa kimia merupakan pelajaran yang sulit. 

e.  Hasil nilai mid semester siswa kurang dari standar ketuntasan belajar, yaitu 

nilai rata-rata 5,8 dengan persen ketuntasan klasikal hanya 29%. 

2. Kondisi Guru 

  Pemahaman mengenai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik masih 

kurang sehingga dalam menilai hasil belajar cenderung hanya menggunakan 

aspek kognitif saja sedangkan aspek kognitif dan psikomotorik belum tergali 

secara optimal. 

3. Kondisi Proses Pembelajaran 

a. Model pembelajaran yang paling sering digunakan yaitu metode ceramah. 

b. Komunikasi berjalan satu arah. 

c. Sumber belajar yang tersedia memadai, seperti sudah adanya laboratorium, 

perpustakaan, internet dan ruang kelas, namun kurang dimanfaatkan secara 

optimal. 

 Keadaan di atas menyebabkan hasil belajar kimia siswa relatif rendah 

sehingga dibutuhkan suatu pendekatan khusus untuk meningkatkan hasil belajar 

kimia. 

 

 

C. Permasalahan 
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 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang menjadi bahan pengkajian dalam penelitian ini adalah “apakah 

model pembelajaran kooperatif STAD berorientasi CEP menggunakan praktikum 

aplikatif berbasis life skill dapat meningkatkan hasil belajar kimia siswa kelas XI 

IA 4 semester II SMA Negeri 5 Semarang tahun ajaran 2006/2007, sehingga 

mencapai standar ketuntasan belajar ”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Penelitian tindakan kelas dengan model pembelajaran kooperatif STAD 

berorientasi CEP menggunakan praktikum aplikatif berbasis life skill ini bertujuan 

untuk: 

1. Tujuan umum:meningkatkan nilai psikomotorik siswa dan keaktifan siswa 

kelas XI IA 4 semester II SMA Negeri 5 Semarang tahun ajaran 2006/2007 

serta meningkatkan aktivitas kinerja guru dalam proses pembelajaran.  

2. Tujuan khusus:meningkatkan nilai kognitif  kimia siswa kelas XI IA 4 

semester II SMA Negeri 5 Semarang tahun ajaran 2006/2007, sehingga 

mencapai standar ketuntasan belajar. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Siswa 

a.  Meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa. 

b. Meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok materi koloid. 

2. Bagi Guru 
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a. Sebagai alternatif dalam mengelola pembelajaran. 

b. Penerapan pembelajaran kooperatif STAD berorientasi CEP menggunakan 

praktikum aplikatif berbasis life skill dalam pembelajaran kimia untuk 

pokok materi yang lain. 

c.  Dapat menumbuhkan kreativitas guru dalam pembelajaran.   

3.   Bagi Calon Guru 

a.  Untuk melatih diri mencari solusi dalam mengelola pembelajaran di kelas.  

b.  Melatih diri dalam membuat perangkat pembelajaran. 

4.  Bagi Sekolah 

  Memberikan sumbangan pada sekolah dalam rangka perbaikan 

pembelajaran. 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Belajar  

 Belajar menurut W.S. Winkel dikutip Sutadi (1996: 2) adalah suatu 

aktivitas mental atau psikis, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat relatif konstan 

dan berbekas. 

 Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan diri 

seseorang, perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam 

berbagai bentuk seperti berubah pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah 

laku, keterampilan, kecakapan dan kemampuan, daya reaksi, daya penerima dan 

lain-lain aspek yang ada pada individu (Sudjana, 2001: 28). 

 Berdasarkan pendapat di atas, belajar adalah suatu proses yang dilakukan 

individu dalam interaksi dengan lingkungannya, ditandai dengan adanya 

perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari pengalaman-pengalaman 

untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap.  

 

2. Tujuan Belajar  

 Tujuan belajar merupakan komponen yang sangat penting dalam belajar, 

karena tujuan menjadi pedoman bagi seluruh aktivitas belajar. Sebelum proses 

belajar berlangsung, tujuan belajar harus ditetapkan lebih dahulu (Sutadi, 1996: 

6). Kegunaan tujuan belajar menurut Sutadi antara lain:  

10 
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a. Merupakan pedoman bagi guru untuk bahan pelajaran dan metode mengajar 

serta memilih aktivitas yang efektif dan efisien.  

b. Dipakai sebagai kriteria internal bagi siswa untuk menilai keberhasilannya 

dalam belajar, dengan adanya tujuan belajar siswa mengetahui arah belajarnya.  

c. Memandu guru menciptakan kondisi belajar yang menunjang pencapaian 

tujuan belajar.  

d. Membantu guru menyusun alat evaluasi yang dipergunakan untuk mengetahui 

apakah proses belajar dan pembelajaran telah berhasil atau gagal.  

 Tujuan belajar seyogyanya meliputi ranah kognitif, psikomotorik, dan 

kalau mungkin ranah afektif. Ketiga ranah ini harus berkembang atau berubah 

selama proses belajar berlangsung, mengingat tujuan pendidikan adalah 

membentuk manusia yang utuh.  

 

3. Hasil Belajar  

 Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui 

kegiatan belajar. Keberhasilan belajar dapat ditinjau dari segi proses dan dari segi 

hasil. Keberhasilan dari segi hasil dengan mengasumsikan bahwa proses belajar 

yang optimal memungkinkan hasil belajar yang optimal pula. Hasil belajar yang 

ditinjau ada tiga kawasan yaitu kawasan kognitif, afektif dan psikomotorik 

(Yamin, 2005)  

 Cara dan kemampuan siswa untuk mencapai tujuan belajar berbeda-beda, 

masing-masing siswa bersifat unik, artinya kondisi fisik, mental dan sosial mereka 

berbeda satu sama lain. Perbedaan ini menyebabkan hasil belajar mereka tidak 

sama. Sutadi (1996: 62) mengemukakan bahwa untuk mengetahui sejauh mana 
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siswa mencapai tujuan belajarnya, guru tidak hanya melihat sepintas karena tidak 

akan diperoleh gambaran yang obyektif, untuk itu diperlukan kegiatan evaluasi 

yang lebih menyeluruh, berkesinambungan dan obyektif. Pengertian evaluasi 

menurut Arikunto (1998: 2) adalah mengukur dan menilai.  

 Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran dimana 

pengukuran bersifat kuantitatif, sedangkan menilai adalah mengambil suatu 

keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk dimana menilai bersifat 

kualitatif (Arikunto, 1998: 3). Pengukuran dan penilaian dalam penelitian ini 

meliputi:a) kemampuan penguasaan kognitif, b) kemampuan penguasaan 

psikomotor. Penelitian ini tidak mengambil data dari ranah afektif, namun 

demikian peneliti tetap mengadakan pengamatan terhadap keaktifan siswa pada 

saat mengikuti proses pembelajaran.. 

 Pengukuran ranah kognitif dalam penelitian ini menggunakan bentuk tes 

obyektif yang dibuat sesuai dengan materi yang diajarkan dan bisa mewakili item-

item dari pokok bahasan yang diajarkan.  

 Pengukuran ranah psikomotor, dilakukan terhadap hasil-hasil belajar yang 

berupa perbuatan, namun demikian biasanya pengukuran ranah ini disatukan atau 

dimulai dengan pengukuran ranah kognitif sekaligus (Arikunto, 1998: 182). 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur keterampilan biasanya berupa 

matriks. Ke bawah menyatakan perincian aspek (bagian keterampilan) yang 

diukur, ke kanan menunjukkan besarnya skor yang dapat dicapai (Arikunto,  

1998: 162). 
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4. Belajar Tuntas 

 Suatu proses belajar mengajar suatu bahan pengajaran dinyatakan berhasil 

apabila kompetensi dasarnya dapat tercapai. Keberhasilan proses belajar mengajar 

dapat dilihat dari efektivitas dan ketuntasannya. 

 Suatu proses belajar dapat dilihat keberhasilan atau ketuntasannya dari 

jumlah peserta didik yang mampu menyelesaikan atau mencapai minimal nilai 65 

, sekurang-kurangnya 85 % dari jumlah peserta didik yang ada di kelas tersebut. 

(Mulyasa, 2003:99) 

 Standar ketuntasan belajar kimia di SMA Negeri 5 Semarang, adalah 

mencapai nilai > 65, sekurang-kurangnya 85 % dari jumlah peserta didik yang ada 

di kelas tersebut.  

%10065
×

≥
=

siswaseluruhJumlah
nilaimencapaiyangsiswaJumlahBelajarKetuntasan  

Apabila proses belajar mengajar belum mencapai ketuntasan, maka diadakan 

program perbaikan. 

 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

 Secara garis besar ada dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, 

yaitu faktor intern dan faktor ekstern (Dimyati, 1994: 276).  

a. Faktor intern  

 Faktor intern adalah segala faktor yang bersumber dari dalam diri individu, 

yang termasuk faktor intern antara lain faktor fisiologis dan faktor psikologis.  

1) Faktor fisiologis 

 Faktor fisiologis adalah faktor yang disebabkan oleh keadaan jasmani atau 

fisik individu, termasuk dalam faktor ini adalah:  
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a) Kondisi panca indera, seperti penglihatan dan pendengaran.  

b) Kondisi fisiologis, yaitu kesegaran jasmani, keletihan, kekurangan gizi, 

kurang tidur atau kesakitan yang diderita. Dengan kata lain, kondisi fisiologis 

pada umumnya mempengaruhi proses belajar, oleh karena itu perlu 

dipertimbangkan juga dalam pemilihan strategi belajar.  

2) Faktor psikologis  

Faktor psikologis adalah pengaruh yang timbul oleh keadaan kejiwaan 

seseorang, dalam pembelajaran biasanya berkaitan erat dengan motif-motif anak 

dalam melakukan aktivitas belajar.  

b. Faktor ekstern 

 Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar individu. Faktor ekstern 

meliputi faktor lingkungan dan faktor instrumental.  

1) Faktor lingkungan  

 Faktor lingkungan berperan penting dalam membentuk individu siswa baik 

secara langsung maupun tidak langsung, pada faktor lingkungan tersebut 

ditemukan adanya kedudukan dan peranan tertentu. Apabila kedudukan dan 

peranan diakui oleh sesama siswa, maka seorang siswa dengan mudah 

menyesuaikan diri dan segera dapat belajar. Sebaliknya jika seseorang siswa 

ditolak, maka seseorang siswa tersebut akan merasa tertekan.  

2) Faktor instrumental  

 Faktor instrumental sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. 

Dimyati (1994: 237) mengemukakan bahwa proses belajar mengajar akan 

menjadi lebih baik apabila didukung oleh instrumen atau alat yang berupa 

program pembelajaran, meliputi: 
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a) Kurikulum, program belajar di sekolah mendasarkan diri pada suatu 

kurikulum yang disahkan oleh pemerintah atau yayasan pendidikan. Kurikulum 

sekolah berisi tujuan pendidikan, isi pendidikan, kegiatan belajar mengajar dan 

evaluasi.  

b) Program pengajaran, dibuat dan disiapkan sedini mungkin oleh guru dalam 

rangka untuk kegiatan belajar mengajar. Sehingga setelah kegiatan belajar 

mengajar berakhir diharapkan mendapat hasil yang memuaskan.  

c) Sarana dan prasarana, merupakan pendukung dalam proses kegiatan 

belajar mengajar. Karena dengan adanya sarana dan prasarana di sekolah 

diharapkan kegiatan belajar mengajar semakin mudah dan diharapkan 

mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan.  

d) Tenaga pengajar, merupakan pendukung dalam proses kegiatan belajar 

mengajar. Guru adalah pengajar yang mendidik. Guru memusatkan perhatian 

kepada kepribadian siswa, khususnya berkenaan dengan kebangkitan belajar. 

Sebagai guru yang mengajar, guru bertugas mengelola kegiatan belajar siswa 

di sekolah 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa berdasarkan uraian 

di atas, dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa berdasarkan uraian di atas, 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI PANCA INDRA 
KONDISI FISIOLOGIS 

KECERDASAN / BAKAT 
SIKAP TERHADAP BELAJAR 
KONSENTRASI BELAJAR 
MOTIVASI 
MENGOLAH BAHAN BELAJAR 
MENYIMPAN PEROLEHAN BELAJAR 
MENGGALI HASIL BELAJAR YANG 
TERSIMPAN 
KEMAMPUAN BERPRESTASI 
RASA PERCAYA DIRI SISWA  
KEBERHASILAN BELAJAR 
KEBIASAAN BELAJAR 

KURIKULUM 
PROGRAM PENGAJARAN 
SARANA DAN PRASARANA 
TENAGA KERJA 

FISIOLOGIS 

PSIKOLOGIS 

INSTRUMENTAL 

LINGKUNGAN 
LUAR 

DALAM 

FAKTOR 

Gambar 1.  Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

 Sumber: Dimyati (1994: 227) 

 Menurut gambar 1, maka praktikum termasuk faktor ekstern yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu termasuk dalam sarana dan prasarana 

pada faktor instrumental. 

 

6. Pendekatan Chemoentrepreneurship (CEP) 

 Konsep pendekatan chemoentrepreneurship (CEP) adalah suatu 

pendekatan pembelajaran kimia yang kontekstual yaitu pendekatan pembelajaran 

kimia dikaitkan dengan objek nyata sehingga selain mendidik, dengan pendekatan 

CEP ini memungkinkan peserta didik dapat mempelajari proses pengolahan suatu  

bahan menjadi produk yang bermanfaat, bernilai ekonomi dan menumbuhkan 
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semangat berwirausaha. Dengan pendekatan CEP ini pengajaran kimia akan lebih 

menyenangkan dan memberi kesempatan peserta didik untuk mengoptimalkan 

potensinya agar menghasilkan suatu produk (Supartono, 2006 ). Bila peserta didik 

sudah terbiasa dengan kondisi belajar yang demikian, tidak menutup 

kemungkinan akan memotivasi peserta didik untuk berwirausaha.  

 Dengan landasan pemikiran tersebut, pendekatan CEP menuntut potensi 

peserta didik untuk belajar secara maksimal sehingga mampu menampilkan 

kompetensi tertentu. Proses belajar siswa tidak lagi berorientasi kepada 

banyaknya materi pelajaran kimianya (subject matter oriented), tetapi lebih 

berorientasi kepada kecakapan yang dapat ditampilkan oleh peserta didik (life-

skill oriented). Dengan pendekatan pembelajaran yang demikian sejumlah 

kompetensi dapat dicapai, proses belajar-mengajarnya menjadi lebih menarik, 

peserta didik terfokus perhatiannya dan termotivasi untuk mengetahui lebih jauh 

serta hasil belajarnya menjadi lebih bermakna (Supartono,2006). 

 Pendekatan pembelajaran kimia CEP juga memberi peluang kepada siswa 

untuk dapat mengatakan dan melakukan sesuatu. Jika pendekatan pembelajaran 

CEP diaplikasikan, maka siswa dapat mengingat lebih banyak konsep atau proses 

kimia yang dipelajari. Dampak dari penerapan CEP ini menjadikan belajar kimia 

bermakna, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal demikian sesuai 

dengan kerucut pengalaman belajar bahwa siswa belajar 10% dari yang dibaca, 

20% dari yang didengar, 30% dari yang dilihat, 50% dari yang dilihat dan 

didengar, 70% dari yang dilakukan, dan 90% dari yang dilakukan dan dikatakan 

(Supartono, 2005:5).  
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7. Model Pembelajaran Kooperatif 

 Pembelajaran kooperatif adalah strategi mengajar yang mengelompokkan 

siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari siswa-siswa dengan 

tingkat kemampuan berbeda. Siswa akan menggunakan sejumlah kegiatan untuk 

mengembangkan pemahaman terhadap suatu konsep atau sub konsep. 

Model pembelajaran kooperatif ada 4 yaitu : 

a. STAD (Student Teams Achievement Divisions) 

 Pembagian prestasi kelompok siswa dimana diberikan quis/tes dalam 

menjajaki belajar mereka. 

b. TGT (Teams Games Tournament) 

 Komponen sama dengan STAD, untuk tes dan perbaikan skor individu 

diganti dengan turnamen game akademik. 

c. JIGSAW 

 Pada intinya dalam mempelajari sebuah materi pelajaran tertentu, materi 

tersebut diperoleh dengan cara menggabungkan sub-sub komponen yang 

dibagikan pada anggota kelompok. 

d. Group Investigation 

 Merupakan teknik cooperation learning dimana para siswa bekerja di 

dalam kelompok-kelompok kecil untuk menangani berbagai macam proyek kelas. 

Dalam metode ini hadiah atau point tidak diberikan.  (Ibrahim dkk:2000) 

 Penelitian ini yang akan digunakan adalah model pembelajaran kooperatif 

STAD. Adapun langkah-langkah pelaksanaan metode pembelajaran kooperatif 

STAD : (Ibrahim, dkk, 2000: 6) 
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a.  Persiapan 

 Menciptakan kondisi belajar siswa dengan membagi siswa dalam 

kelompok secara heterogen. Memberikan lembar diskusi pada tiap kelompok (1 

kelompok 1 lembar diskusi agar ada saling ketergantungan satu sama lain).  

b. Pelaksanaan 

1) Guru memberikan informasi materi secara garis besar kepada siswa sesuai 

dengan kompetensi dasar dilanjutkan dengan diskusi sesuai lembar diskusi 

yang diberikan 

2) Pembahasan soal pada lembar diskusi secara bersama-sama sampai 

memperoleh suatu kesimpulan. 

c. Evaluasi/tindak lanjut 

1) Mengerjakan tes individu setiap selesai diskusi, dimana satu sama lain tidak 

boleh saling membantu. 

2) Memperdalam materi dengan pembahasan tes individu sambil mengulang 

hal-hal yang dianggap sulit oleh siswa. 

3) Membuat skor/nilai perkembangan individu dari tes individu setiap selesai 

diskusi. 

4)  Memberikan penghargaan bagi kelompok yang paling baik guna 

memotivasi belajar mereka. 

Tabel 1. Ketentuan skor perkembangan pada evaluasi model pembelajaran 
 kooperatif STAD (Ibrahim dkk, 2000:57) 

No Keterangan Skor 
1. Skor terkini lebih dari 10 poin di bawah skor dasar 0 poin 
2. Skor terkini 10 poin sampai 1 poin di bawah skor dasar 10 poin 
3. Skor terkini sama dengan  skor dasar sampai 10 poin di 

atas skor dasar 
20 poin 

4. Skor terkini lebih dari 10 poin di atas skor dasar 30 poin 
5. Pekerjaan sempurna 30 poin 
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Skor kelompok diperoleh dengan cara mencari nilai rata-rata skor 

perkembangan yang diperoleh oleh masing-masing anggota. Tiap-tiap tim akan 

memperoleh penghargaan yang diperoleh oleh masing-masing anggota. Tiap-tiap 

tim akan memperoleh penghargaan sesuai dengan skor kelompok yang 

diperolehnya.  

Tabel 2. Ketentuan penghargaan kelompok pada model pembelajaran kooperatif 
STAD (Ibrahim dkk, 2000:57) 

Skor rata-rata tim Penghargaan 
Kurang dari 15 poin Tim Standar 
15 poin – 19 poin Tim Baik 
20 poin – 24 poin Tim Hebat 
Lebih dari 25 poin Tim Super 

 

 Kelebihan dalam penggunaan metode pembelajaran kooperatif STAD : 

a. Mengembangkan serta menggunakan ketrampilan berfikir kritis dan kerjasama 

kelompok. 

b. Menyuburkan hubungan antara pribadi yang positif diantara siswa yang    

berasal dari ras yang berbeda. 

c.  Menerapkan bimbingan oleh teman 

d.  Menciptakan lingkungan yang menghargai nilai-nilai ilmiah. 

 Kelemahan dalam penggunaan metode ini adalah: 

a. Sejumlah siswa mungkin bingung karena belum terbiasa dengan  perlakuan   

seperti ini. 

b.  Guru pada permulaan akan membuat kesalahan-kesalahan dalam  pengelolaan 

kelas, akan tetapi dengan usaha sungguh-sungguh yang terus menerus, guru akan 

dapat terampil menerapkan metode ini. 
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8. Praktikum aplikatif berbasis life skill 

 Dalam perkembangan masyarakat, wacana pendidikan kerap tak mampu 

mengikuti akselerasi dinamika masyarakat. Perubahan masyarakat, akibat 

berbagai temuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dapat segera diantisipasi. 

Lembaga pendidikan tertinggal untuk memberi proses belajar yang relevan. 

 Metode praktikum aplikatif adalah suatu cara penyajian materi pelajaran 

dimana siswa secara aktif mengalami dan membuktikan sendiri tentang apa yang 

sedang dipelajarinya. Metode praktikum aplikatif adalah salah satu metode 

mengajar dimana siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal, mengamati 

prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya, kemudian hasil pengamatan itu 

disampaikan di kelas dan dievaluasi oleh guru (Roestiyah, 1991:80). Melalui 

metode ini siswa secara total dilibatkan dalam melakukan sendiri, menganalisis, 

membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri tentang obyek, keadaan atau proses 

sesuatu.  

 Metode praktikum aplikatif mempunyai beberapa tahap, namun pada 

hakikatnya kita mengenal adanya tiga tahap utama, yaitu : (1) merumuskan 

masalah, (2) melakukan percobaan diikuti observasi, (3) menarik kesimpulan. 

Meskipun sebagian besar dilakukan di laboratorium, praktikum aplikatif dapat 

juga dilakukan di luar laboratorium dan dapat diaplikasikan secara langsung 

dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan metode ini bertujuan agar siswa mampu 

memahami dan menemukan sendiri berbagai jawaban atas persoalan yang 

dihadapinya dengan mengadakan percobaan sendiri. Juga siswa dapat dilatih 

berpikir ilmiah (scientific thinking). Dengan praktikum aplikatif siswa dapat 
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menemukan bukti kebenaran dari teori yang sedang dipelajarinya (Roestiyah, 

1991:80) 

 Keuntungan penggunaan metode praktikum aplikatif adalah : 

a. Dapat memberikan gambaran yang konkret tentang suatu peristiwa. 

b. Siswa dapat mengamati suatu proses. 

c. Siswa dapat mengembangkan ketrampilan inkuiri. 

d. Siswa dapat mengembangkan sikap ilmiah. 

e. Membantu guru untuk mencapai tujuan pengajaran yang lebih efektif.  

 (Arifin, 1994:111). 

Metode praktikum memiliki beberapa kelebihan, antara lain : 

a. Siswa secara aktif melibatkan mengumpulkan fakta, informasi atau data yang 

diperlukannya melalui percobaan yang dilakukan. 

b. Siswa memperoleh kesempatan untuk membuktikan kebenaran teoritis secara 

empiris melalui praktikum, sehingga siswa terlatih membuktikan ilmu secara 

ilmiah. 

c. Siswa berkesempatan untuk melaksanakan prosedur metode ilmiah, dalam 

rangka menguji kebenaran hipotesis-hipotesis. 

 Metode praktikum memiliki beberapa keterbatasan antara lain : 

a. Memerlukan peralatan, bahan dan sarana praktikum bagi setiap siswa atau 

sekelompok siswa, hal ini perlu dipenuhi, karena akan mengurangi kesempatan 

siswa untuk melakukan praktikum jika tidak tersedia. 

b. Jika praktikum memerlukan waktu yang lama, akan mengakibatkan 

berkurangnya kecepatan laju pembelajaran. 
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c. Kekurangpengalaman siswa maupun guru dalam melaksanakan praktikum, 

akan menimbulkan kesulitan tersendiri dalam melaksanakan praktikum. 

d. Kegagalan atau kesalahan dalam praktikum akan mengakibatkan perolehan 

hasil belajar (berupa informasi, fakta atau data) yang salah atau menyimpang. 

(Dimyati, 1994:78-79). 

 Kecakapan hidup (life skill) merupakan orientasi pendidikan yang 

mensinergikan mata pelajaran menjadi kecakapan hidup yang diperlukan 

seseorang, dimanapun ia berada, bekerja atau tidak bekerja, apapun profesinya. 

Kecakapan hidup (life skill) yaitu kemampuan dan keberanian untuk menghadapi 

problema kehidupan, kemudian secara proaktif dan kreatif, mencari dan 

menemukan solusi untuk mengatasinya.  

 Dengan bekal kecakapan hidup yang baik, diharapkan para lulusan akan 

mampu memecahkan problema kehidupan yang dihadapi, termasuk mencari atau 

menciptakan pekerjaan bagi mereka yang tidak melanjutkan pendidikannya. 

Orientasi pembelajarannya mengikuti alur konsep pengajaran life skill yang 

meliputi materi-materi kecakapan berpikir, kecakapan individu, kecakapan sosial, 

kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional. Fokus akhirnya terletak pada 

pemberian kecakapan vokasional.  

 Konsep life skill menjadi landasan pokok kurikulum, pembelajaran, dan 

pengelolaan semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang berbasis masyarakat. 

Hal ini terkait dengan paradigma broad-base education yang mewacanakan 

muatan dan pengelolaan pendidikan berdasarkan keadaan dan permasalahan 

masyarakat. Pendidikan menyatu dengan keadaan dan permasalahan masyarakat.  
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 Kompas (29/10/2001) Pihak Washington State University menyatakan ada 

delapan indikator LS. Kedelapan indikator yang menjadi acuan program 

pendidikan LS 1999 tersebut terdiri dari:  

a. Decision making (kemampuan membuat keputusan)  

b. Wise use of resources (kemampuan memanfaatkan sumber daya)   

c. Communication (komunikasi).  

d. Accepting differences (menerima perbedaan) 

e. Leadership (kepemimpinan) 

f. Useful / marketable skills (kemampuan yang marketabel) 

g. Healty life style choises (kemampuan memilih gaya hidup sehat) 

h. Self Responsibility (bertanggungjawab pada diri sendiri)  

 Dari penjelasan tersebut dapat terlihat dimensi khusus dari pendidikan life 

skill menurut Thumbany (Kompas:2001), pendidikan life skill mengorientasikan 

siswa untuk memiliki kemampuan dan modal dasar agar dapat hidup mandiri dan 

survive di lingkungannya. Thumbany menilai kegunaan pendidikan life skill bila 

diterapkan di Indonesia karena muatan kurikulum di Indonesia yang cenderung 

hanya memperkuat kemampuan teoritis-akademik (academic skill). Berbagai 

kebutuhan dan persoalan empirik lingkungan tempat siswa tumbuh kurang 

diperhatikan. Hal ini menyebabkan siswa tak mampu mengaplikasikan 

kemampuan belajarnya dengan kebutuhan dan persoalan masyarakatnya. Esensi 

sekolah sebagai wahana pengembangan kepribadian individu yang cerdas secara 

intelektual, moral, dan sosial tereduksi menjadi sarana pencari status sosial 

semata. Karenanya, tidak mengherankan apabila output yang dihasilkan, 
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meskipun terlihat pintar dan menguasai teori, tetapi miskin pengalaman dan 

kreativitas. Karena itu, ilmu yang dipelajari tidak bisa menghasilkan banyak 

manfaat, apalagi untuk melakukan perubahan terhadap penyimpangan di 

masyarakat. 

B. Hipotesis Tindakan 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah pembelajaran kimia melalui model 

pembelajaran kooperatif STAD berorientasi CEP menggunakan praktikum 

aplikatif berbasis life skill dapat meningkatkan hasil belajar materi pokok koloid 

siswa kelas XI IA 4 semester II SMA Negeri 5 Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Setting dan Subyek Penelitian 

 Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SMA Negeri 5 Semarang. 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI IA 4 dengan jumlah siswa di kelas ini 

adalah 38 siswa yang terdiri dari 16 siswa putra dan 22 siswa putri.  

 

B. Variabel dalam Penelitian 

 Variabel dalam Penelitian Tindakan Kelas ini ada dua, yaitu  

1. Variabel terikat/variabel dependent yaitu peningkatan hasil belajar kimia siswa 

kelas XI IA 4 SMA Negeri 5 Semarang. 

2. Variabel bebas/variabel independent yaitu model pembelajaran kooperatif 

Student Teams Achievement Divisions (STAD) berorientasi 

chemoentrepreneurship (CEP) menggunakan praktikum aplikatif berbasis life 

skill. 

 

C. Faktor-Faktor Yang Diteliti 

 Faktor-faktor yang diteliti pada Penelitian Tindakan Kelas ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Faktor Siswa 

 Faktor-faktor yang berasal dari siswa antara lain : 

a.  Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran kimia. 

26 
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b. Pemahaman siswa terhadap konsep materi koloid yang ditunjukkan dengan 

hasil belajar. 

c.  Tingkat ketuntasan belajar siswa. 

d. Nilai psikomotorik siswa saat kegiatan praktikum. 

2. Faktor Pendukung 

Faktor yang mendukung keberhasilan penelitian ini antara lain : 

a.   Cara guru saat mengajar 

b. Ketrampilan guru dalam menggunakan model pembelajaran kooperatif 

Student Teams Achievement Divisions (STAD) berorientasi 

chemoentrepreneurship (CEP) menggunakan praktikum aplikatif berbasis 

life skill. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri atas : 

1. Lembar observasi pelaksanaan tindakan guru 

2. Lembar observasi keaktifan belajar siswa 

3. Lembar observasi kegiatan praktikum 

4. Lembar observasi kegiatan kelompok 

5. Soal Pretes 

6. Soal tes akhir siklus 

7. Angket Siswa 

8. Angket guru 
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E. Prosedur Penelitian 

1. Persiapan Penelitian 

 Hal-hal yang dilakukan guru sebelum melaksanakan Penelitian Tindakan 

Kelas ini yaitu : 

a.  Observasi awal kelas yang akan diteliti, meliputi : kesiapan siswa saat 

menerima mata pelajaran, sarana dan sumber acuan yang digunakan, metode 

yang digunakan guru dan hasil belajar siswa pada materi sebelumnya. Untuk 

mengetahui sejauh mana kemampuan siswa terhadap materi koloid, dilakukan 

pretes. Berdasarkan hasil observasi ini dianalisis mengenai masalah yang 

terjadi, selanjutnya dibuat suatu perencanaan tindakan untuk mengatasi 

masalah tersebut yaitu melalui model pembelajaran kooperatif Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) berorientasi chemoentrepreneurship (CEP) 

menggunakan praktikum aplikatif berbasis life skill 

b. Menyusun perangkat pembelajaran berupa silabus, rencana pembelajaran yang 

disetting sebagai Penelitian Tindakan Kelas, bahan pengajaran yang akan 

diberikan kepada siswa, petunjuk praktikum, lembar kegiatan kelompok, kisi-

kisi soal alat evaluasi, menyusun alat evaluasi (instrumen penelitian), 

menyusun lembar observasi pelaksanaan tindakan guru , menyusun lembar 

observasi keaktifan belajar siswa dan menyusun angket untuk guru dan siswa. 

 Alat evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 

terhadap pokok bahasan koloid. Alat evaluasi disusun berdasarkan kisi-kisi 

soal yang telah dibuat sebelumnya. Alat evaluasi yang digunakan berupa soal 

pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban. Sebelum soal digunakan untuk 

mengukur hasil penelitian maka diuji coba terlebih dahulu. Uji coba berfungsi 
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untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda dari 

soal. Hal ini bertujuan untuk mendukung kesahihan dari soal penelitian. 

1) Validitas Butir 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi, begitupun sebaliknya (Arikunto, 2002 : 145). 

 Rumus korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus 

korelasi point biserial (point biserial correlation) (Arikunto, 2002: 252), yaitu : 

   rpbis  = q
p

S
M - M

t

tp

 

Keterangan:  

rpbis = koefisien korelasi biserial 

 Mp = rerata skor dari subyek yang menjawab benar bagi soal yang dicari 

 validitasnya  

 Mt = rerata skor total 

 St = simpangan deviasi total 

 p = proporsi siswa yang menjawab benar 

      ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

siswaseluruhjumlah
benaryangsiswabanyaknyap  

 q = 1 – p 

 Kriteria  jika rp bis > rtabel , maka butir soal valid. 

2) Tingkat Kesukaran 

 Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. 

(Arikunto, 2002:207). 
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Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal menggunakan rumus    

   
BA

BA

JSJS
JBJBIK

+
+

=  

Dimana : 

IK  = indeks kesukaran 

JBA  = jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 

JBB = jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah 

JSA  = banyaknya siswa pada kelompok atas 

JSB  = banyaknya siswa pada kelompok bawah 

Kriteria : 

0,00 - 0,30 : sukar 

0,31 – 0,70 : sedang 

0,71 – 1,00 : mudah 

(Arikunto, 2002:210) 

 3) Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah suatu instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik 

(Arikunto, 2002: 154).  

 Rumus reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabilitas 

dengan rumus KR-20, yaitu:  

   KR-20 = ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ Σ

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
2St

pq - 1 
1) -(k 

k  

Keterangan:  

KR-20  = Reliabilitas instrumen  

k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
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St2 = Varians total  

Kriteria: jika r11>rtabel  maka instrumen reliabel. 

4) Daya Pembeda 

   Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. 

Untuk mencari daya pembeda dari item tes digunakan rumus sebagai berikut: 

     DP = 
A

BA

JS
JBJB −  

Keterangan : 

DP = Daya pembeda 

JBA= Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 

JBB= Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah 

JSA = Jumlah siswa kelompok atas 

Dimana: 

Kriteria, jika: 

 0,00 – 0, 20 : jelek 

 0,21 – 0, 40 : cukup 

 0,41 – 0,71 : baik 

 0,71 – 1,00 : sangat baik 

(Arikunto, 2002:223). 

2. Pelaksanaan Penelitian 

 Sebelum dilaksanakan siklus I dilakukan prasiklus. Dalam prasiklus ini, 

siswa diminta untuk mengerjakan soal pretes materi koloid dalam bentuk soal 

pilihan ganda sebanyak 45 soal. Pelaksanaan prasiklus ini bertujuan untuk 

mendapatkan nilai siswa sehingga guru dapat mengetahui sejauh mana tingkat 
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penguasaan siswa mengenai materi koloid sebelum dilaksanakan siklus I. 

Pelaksanaan Siklus I adalah sebagai berikut: 

a.  Perencanaan 

 Perencanaan dalam penelitian ini yaitu mencari solusi untuk mengatasi 

masalah yang timbul berdasarkan observasi awal. Perencanaan yang dilakukan 

dalam siklus I yaitu: mempersiapkan silabus, menyusun rencana pembelajaran, 

menyiapkan bahan pengajaran yang akan diberikan kepada siswa, menyiapkan 

lembar kegiatan kelompok, menyiapkan alat evaluasi, menyiapkan lembar 

observasi, dan menyiapkan praktikum.  

b. Tindakan 

1) Pertemuan pertama 

a) Guru menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran 

melalui model pembelajaran kooperatif Student Teams Achievement 

Division (STAD) berorientasi chemoenterpreuneurship (CEP) menggunakan 

praktikum aplikatif berbasis life skill. 

b) Guru mengumumkan nama kelompok yang telah dibuat, dan meminta siswa 

mengelompok sesuai dengan kelompok yang telah diumumkan oleh guru. 

c)  Membagikan lembar kegiatan kelompok pada tiap tim 

d) Memberikan pengarahan kepada siswa untuk bekerja sama mengerjakan 

lembar kegiatan kelompok. 

e) Memberikan penekanan kepada siswa bahwa lembar kegiatan kelompok itu 

untuk belajar, bukan untuk sekadar diisi dan dikumpulkan. 

f) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling menjelaskan jawaban 

mereka. Apabila siswa memiliki pertanyaan, meminta mereka mengajukan 
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pertanyaan itu kepada teman atau satu timnya sebelum menanyakan kepada 

guru. 

g) Pada saat siswa bekerja dalam tim, guru berkeliling dalam kelas, sambil 

memberikan pujian kepada tim yang bekerja baik dan secara bergantian 

guru duduk bersama tim untuk memperhatikan bagaimana anggota-anggota 

tim itu bekerja.  

h) Mempersilakan salah satu tim untuk mempresentasikan hasil kegiatan 

kelompoknya di depan kelas dan membahas jawabannya bersama-sama. 

i) Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang telah disampaikan. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan 

pekerjaan yang sudah selesai. 

2) Pertemuan kedua (Praktikum pembuatan minyak rambut krim) 

a) Guru meminta siswa mengelompok sesuai dengan kelompok yang telah 

dibagi sebelumnya. 

b)  Guru membagikan petunjuk praktikum pada tiap kelompok. 

c) Guru menjelaskan teknis pelaksanaan praktikum, cara kerja serta alat dan 

bahan, dan kemungkinan bahayanya beberapa zat agar siswa berhati-hati 

dalam melaksanakan praktikum. 

d) Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya hal-hal yang 

kurang jelas  sebelum mereka melaksanakan praktikum. 

e) Guru meminta siswa memulai pelaksanaan praktikum. 

f) Selama siswa melaksanakan praktikum, guru berkeliling untuk melihat dan 

mengobservasi aktivitas siswa. 
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g) Guru meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil 

praktikum kelompoknya, dan membahasnya bersama-sama. 

h)Guru memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk bertanya mengenai 

hal-hal yang ingin mereka tanyakan. 

i) Guru meminta tiap kelompok membersihkan ruangan dan menata kembali 

meja, kursi, alat dan bahan praktikum di laboratorium seperti pada saat 

mereka datang. 

3) Pertemuan ketiga (evaluasi) 

 a) Guru memberikan lembar soal dan lembar jawaban untuk di kerjakan siswa   

secara individu. Soal evaluasi berjumlah 16 dalam bentuk tes objektif. 

b) Guru meminta siswa mengumpulkan hasil pekerjaan mereka yang telah 

selesai 

c.   Observasi 

 Observasi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Pada 

tahap ini dilakukan pemantauan jalannya proses pembelajaran. Observasi 

dilaksanakan bersamaan pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar 

observasi yang telah dibuat. Aspek-aspek yang diamati adalah keaktifan siswa 

dalam pembelajaran, kemampuan psikomotorik siswa,   dan  aktivitas kinerja guru 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

d. Refleksi 

 Pada akhir siklus guru bersama kolaborator mengadakan refleksi terhadap 

data yang diperoleh dari catatan guru dan semua temuan baik kelebihan maupun 

kekurangannya. Kekurangan-kekurangan yang didapatkan dari siklus I 

selanjutnya diadakan perbaikan pada siklus selanjutnya. 
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Hasil refleksi dijadikan sebagai acuan dalam mengambil solusi untuk perbaikan 

dan untuk penyusunan rencana tindakan pada siklus berikutnya.  

 

Refleksi I OBSERVASI I

Pelaksanaan 
Tindakan 

Rencana 
Tindakan 

PermasalahanSIKLUS I 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 Terselesaikan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

Pelaksanaan 
Tindakan 

Rencana 
Tindakan Belum 

Refleksi II

Refleksi III

OBSERVASI II 

OBSERVASI III

Pelaksanaan 
Tindakan 

Belum Rencana 
Tindakan 

SIKLUS II 

 Terselesaikan 

SIKLUS III 

 
 Terselesaikan 

  

 
Gambar 2. Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

Sumber : Aqib, Z (2006:36) 
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F. Metode Pengolahan Data 

1. Data yang dikumpulkan 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa, guru dan dokumen siswa. 

Data dalam penelitian ini adalah hasil nilai mid semester siswa sebelum 

penelitian, hasil nilai pretes dan hasil belajar siswa sesudah diberi tindakan yaitu 

nilai kognitif dan psikomotorik, data observasi keaktifan siswa, observasi aktivitas 

kinerja guru,  data dari angket dan dokumentasi. 

2. Metode pengumpulan data 

 Data penelitian ini diperoleh dengan cara tes, observasi dan dokumentasi. 

a.  Data hasil belajar kognitif diperoleh dari tes siswa. 

b. Data hasil belajar psikomotorik dan keaktifan belajar siswa dan aktivitas 

kinerja guru yang diperoleh dari hasil observasi . 

c. Data tentang minat dan tanggapan siswa dan guru mengenai pembelajaran 

diperoleh dari angket. 

 Penjelasan dari metode pengumpulan data di atas adalah sebagai berikut: 

a. Metode Tes 

  Metode ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa setelah 

melakukan pembelajaran. Tes yang diberikan berupa soal pilihan ganda yang 

harus diselesaikan siswa pada waktu yang telah ditentukan. Pengambilan data 

hasil belajar siswa dilakukan pada tiap akhir siklus dengan instrumen yang sudah 

diuji cobakan dan dianalisis, kemudian dilakukan penskoran selanjutnya skor 

diubah menjadi nilai. 

     100x
totalskor
diperolehyangskorNilai

Σ
Σ

=  

b. Metode Observasi 

 



 37

 Metode observasi adalah kegiatan memperhatikan obyek dengan 

menggunakan seluruh indera atau disebut pengamatan langsung. Metode ini 

digunakan untuk mengukur indikator kerja, sikap siswa selama pembelajaran 

berlangsung, kerjasama dan faktor-faktor yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan sebelum dimulainya penelitian tindakan berikutnya.  

c. Metode Angket 

 Metode angket merupakan metode pengumpulan data melalui faktor 

pernyataan yang diisi oleh para responden siswa dan guru. Metode ini digunakan 

untuk memperoleh data mengenai tanggapan siswa dan guru terhadap proses 

pembelajaran yang dilaksanakan. Angket diberikan pada siswa dan guru pada 

akhir pembelajaran. 

d. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk 

mendukung pelaksanaan penelitian, yaitu berupa daftar nama siswa, foto-foto 

yang diambil saat penelitian dan nilai mid semester siswa. 

 

G. Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari nilai rata-rata untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar siswa pada setiap siklusnya. Peningkatan hasil belajar dapat dilihat 

dari nilai rata-rata siswa pada setiap siklusnya, sedangkan tingkat ketuntasan 

belajar siswa dapat dicari menggunakan rumus: 

 %100x
tersebutkelaspadasiswa
belajartuntasyangsiswabelajarketuntasanTingkat

Σ
Σ

=  

 Jika siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 65 

mencapai 85%, maka pembelajaran dikatakan tuntas dan pembelajaran dapat 
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dilanjutkan mengenai pokok materi selanjutnya. Namun jika hasil belajar siswa 

kurang dari 85%, maka pembelajaran harus diperbaiki sehingga mencapai 85%. 

 Data yang diperoleh berupa catatan pengamatan, observasi dan angket 

dianalisis dengan pendekatan triangulasi data. Pendekatan ini terdiri dari tiga 

tahap:pertama dilakukan reduksi data, yaitu kegiatan memilah dan memilih data 

mana yang pantas dipaparkan. Kedua melakukan pemaparan data, dan ketiga 

dilakukan pengambilan simpulan. Analisa data dilakukan sebelum dan sesudah 

penelitian tindakan kelas dilakukan. Hasil analisis data digunakan sebagai acuan 

dalam mengambil langkah perbaikan untuk siklus berikutnya. 

 Penilaian psikomotorik siswa dilaksanakan dicari menggunakan rumus: 

  % 100x
skortotal

diperolehyangskorskor
Σ

Σ
= % 

 Penilaian keaktifan siswa dan aktivitas kinerja guru digunakan rumus: 

  % 100x
skortotal

diperolehyangskorskor
Σ

Σ
= % 

 Setelah skor didapatkan, kita bisa mengetahui kriteria baik dan tidaknya 

nilai psikomotorik siswa, keaktifan siswa dan aktivitas kinerja guru. 

 

H. Indikator Keberhasilan Kerja 

 Penelitian Tindakan Kelas ini dikatakan berhasil apabila terjadi ketuntasan 

hasil belajar siswa yaitu sekurang-kurangnya 85% dari jumlah siswa yang ada di 

kelas tuntas belajar yaitu memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 65. 

Adapun alat ukurnya adalah dengan menganalisis persentase ketuntasan belajar 

siswa dari tes siklus yang telah mereka kerjakan. 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil  

1. Hasil Analisis Instrumen 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal pilihan ganda. 

Sebelum digunakan untuk mengukur hasil belajar instrumen penelitian diuji coba 

terlebih dahulu. Uji coba soal dilakukan di kelas XII IA 1 MAN Pemalang dengan 

responden sebanyak 43 siswa. Hasil uji coba soal kemudian dianalisis untuk 

mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda dari soal. 

a. Validitas Butir Soal 

 Jumlah Soal yang diuji coba adalah 60 butir dan diperoleh 45 soal valid dan 

15 soal tidak valid. Soal dikatakan valid jika harga rp bis > rtabel  dan soal 

dikatakan tidak valid jika harga rp bis < rtabel. Dari perhitungan diperoleh 

rangkuman validitas soal uji coba pokok bahasan koloid pada tabel 3. 

Tabel 3. Validitas soal uji coba pokok bahasan koloid 
No Kriteria Nomor Soal Jumlah 

1. Valid 

1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 
35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60 

45 

2. Tidak 
Valid 

3, 4, 7, 11, 22, 24, 28, 32, 34, 38, 41,  47, 
49, 57, 59 15 

 
 Contoh perhitungan validitas soal tes uji coba terdapat pada lampiran 17. 

b. Reliabilitas Instrumen 

  Instrumen dikatakan reliabel apabila r11 > rtabel. Harga rtabel. Dengan n=43 

dengan taraf signifikansi 5% adalah 0,301. Dari perhitungan koefisien 

reliabilitas r11=0,895. Setelah dibandingkan, didapatkan r11 > rtabel. Maka 

39 
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disimpulkan bahwa instrumen tersebut adalah reliabel. Perhitungan reliabilitas 

soal terdapat pada lampiran 20. 

c. Tingkat Kesukaran Soal 

 Berdasarkan hasil analisis uji coba pada pokok bahasan koloid diperoleh 

data soal dengan kriteria yang terangkum dalam tabel 4. 

Tabel 4. Tingkat kesukaran soal uji coba pokok bahasan koloid 
No Kriteria Nomor Soal Jumlah 
1. Sukar 12, 18, 39, 43, 44, 51, 52 7 

2. Sedang 
2, 3, 4, 7, 9, 11, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 

29, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 41, 42, 45, 48, 
49, 50, 53, 54, 55, 59 

31 

3. Mudah 1, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 33, 
36, 38, 40, 46, 47, 56, 57, 58,  60 22 

Contoh perhitungan tingkat kesukaran soal terdapat pada lampiran 19. 

d. Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda setiap soal tidak sama. Dari perhitungan daya pembeda, 

soal dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu jelek, cukup, baik dan sangat 

baik. Adapun data daya pembeda soal uji coba terdapat pada tabel 5. 

Tabel 5. Daya pembeda soal uji coba pokok bahasan koloid 
No Kriteria Nomor Soal Jumlah 
1. Jelek 3, 11, 22, 32, 34, 38 6 

2. Cukup 

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 
19, 20, 21, 24, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 60 

38 

3. Baik 2, 12, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 35, 36, 37, 50 16 

Contoh perhitungan daya pembeda soal ada pada lampiran 18. 

e. Penentuan soal tes 

 Berdasarkan perhitungan analisis hasil tes uji coba, maka guru 

mengadakan pemilihan butir-butir soal yang memenuhi kriteria ditinjau dari 

validitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda soal maka didapat 45 butir soal 

yang digunakan untuk mengambil data tes hasil belajar. Soal uji coba yang 
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memenuhi kriteria yaitu soal dengan nomor 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25. 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 

44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58 dan 60. Soal-soal yang digunakan 

memenuhi syarat soal valid, tingkat kesukaran sedang atau mudah dan daya 

pembeda baik atau cukup. 

 Soal uji coba yang memenuhi kriteria tersebut nantinya akan dipakai untuk 

mengambil data tes hasil belajar siswa dari siklus I sampai siklus III.  Pada 

siklus I digunakan sebanyak 16 soal yaitu soal nomor 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20. Pada siklus II digunakan sebanyak 14 soal yaitu 

soal nomor 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39 dan 40. Pada siklus 

III digunakan sebanyak 15 soal yaitu soal nomor 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 

52, 53, 54, 55, 56, 58 dan 60. Jumlah soal yang tidak sama pada tiap siklusnya 

dikarenakan  disesuaikan dengan pokok materi yang disampaikan dan kisi-kisi 

soal yang telah dibuat, selain itu juga penambahan beberapa soal dari siklus 

sebelumnya yang kebanyakan siswa belum bisa menjawab dengan benar. 

Sebagai contohnya, pada siklus II digunakan soal sebanyak 14 soal. Empat soal 

yang ditambahkan adalah soal mengenai perbedaan koloid, suspensi dan 

larutan sejati serta mengenai penyebutan fasa terdispersi dan fasa pendispersi, 

sedangkan sepuluh soal mengenai identifikasi sifat-sifat koloid. 

2. Deskripsi Data Awal 

 Berdasarkan hasil observasi awal dan informasi yang diperoleh dari guru 

kimia di kelas XI IA 4 SMA Negeri 5 Semarang, diketahui bahwa suasana 

pembelajaran di kelas masih kurang kondusif. Siswa masih kurang aktif dan 

kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Siswa masih mengalami kesulitan 
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dalam menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan oleh guru karena mereka 

belum memahami materi pelajaran dan takut bertanya kepada guru. Hal ini 

mengakibatkan hasil belajar siswa belum memenuhi standar ketuntasan belajar. 

 Data yang diperoleh dari observasi kondisi awal. Hasil nilai mid semester 

II siswa kelas XI IA 4, masih banyak yang belum mencapai ketuntasan belajar. 

Rangkuman hasil nilai mid semester II siswa terangkum dalam tabel 6. 

Tabel 6. Hasil nilai mid semester II siswa kelas XI IA 4 
No. Hasil Tes Pencapaian 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Nilai tertinggi 
Nilai terendah 
Nilai rata-rata 
Jumlah siswa yang tuntas 
Jumlah siswa kelas XI IA 4 
Persentase tuntas belajar 

8,3 
3,0 
5,8 
11 
38 

29 % 

  

 Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa siswa yang mencapai ketuntasan 

belajar hanya 29 % dan rata-rata kelasnya adalah 5,8. Keadaan ini masih jauh di 

bawah standar ketuntasan belajar. 

Sebelum pelaksanaan tindakan, dilakukan pengujian keadaan awal 

kemampuan siswa yaitu dengan memberikan pretes pada pokok bahasan koloid. 

Hasil pretes pada pokok bahasan koloid, terangkum dalam tabel 7. 

Tabel 7. Hasil nilai pretes pokok bahasan koloid 
No. Hasil Tes Pencapaian 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Nilai tertinggi 
Nilai terendah 
Nilai rata-rata 
Jumlah siswa yang tuntas 
Jumlah siswa kelas XI IA 4 
Persentase tuntas belajar 

7,0 
0,5 
4,47 

4 
38 

10% 
  

 Berdasarkan tabel 7 hanya 10% siswa yang mencapai ketuntasan belajar, 

sedangkan nilai rata-rata kelasnya hanya 4,47. Hal ini menunjukkan bahwa 
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kemampuan siswa sebelum diberi tindakan masih di bawah standar ketuntasan 

belajar. 

Dari hasil wawancara dengan guru diketahui bahwa siswa kurang aktif 

dalam mengikuti pembelajaran. Hanya siswa pandai yaitu siswa yang mencapai 

nilai ketuntasan belajarlah yang aktif dalam pembelajaran, sedangkan yang lain 

tidak begitu tertarik dengan pelajaran kimia. Banyak siswa yang beranggapan 

bahwa kimia merupakan pelajaran sulit dan mereka enggan mengerjakan latihan 

soal. Berdasarkan observasi dan informasi beberapa siswa, mereka merasa enggan 

dan malu bertanya kepada guru meskipun sebenarnya mereka belum memahami 

materi yang diajarkan oleh guru. 

3. Hasil Penelitian 

 Dari penelitian siklus I sampai siklus III diperoleh data sebagai berikut: 

a. Hasil belajar siswa 

 Hasil belajar siswa dari siklus I sampai dengan siklus III didapatkan dari tiga 

aspek yaitu hasil belajar kognitif yang diambil dari nilai tes tiap akhir pelaksanaan 

siklus, nilai keaktifan siswa saat pembelajaran diskusi kelas dalam kelompok dan 

hasil belajar psikomotorik melalui observasi yang dilakukan secara kolaboratif 

antara guru dan peneliti saat kegiatan praktikum. Praktikum dilaksanakan tiga 

kali, yaitu tiap siklus satu kali praktikum. Aspek-aspek yang dinilai meliputi 

persiapan alat praktikum, ketrampilan dalam memakai alat, ketepatan prosedur 

praktikum, ketepatan dalam mengamati percobaan, kerjasama dalam kelompok, 

hasil praktikum, kebersihan alat dan ruangan serta pembuatan laporan sementara. 

Dari tiap aspek tersebut siswa memperoleh skor dari 1 sampai 4. 
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1) Hasil belajar kognitif dari siklus I sampai dengan siklus III 

 Hasil belajar kognitif diperoleh dari nilai tes hasil belajar setelah 

menjawab soal-soal yang diberikan pada siklus I , siklus II, dan  siklus III. Soal 

yang diberikan pada siklus I sebanyak l6 soal, siklus II sebanyak 14 soal dan 

siklus III sebanyak 15 soal. Ketuntasan belajar klasikal siswa dinilai berhasil 

apabila sekurang-kurangnya 85% siswa menguasai materi yaitu dilihat dari 

hasil belajar siswa yang mencapai niali 6,5. 

 Hasil belajar kognitif siswa kelas XI IA 4 dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif STAD berorientasi CEP dengan praktikum aplikatif 

berbasis life skill siklus I, siklus II dan siklus III dapat dilihat pada lampiran 1. 

Dari hasil belajar kognitif pada lampiran 1, dapat dibuat grafik kenaikan nilai 

rata-rata kognitif dan kenaikan persentase ketuntasan klasikal seperti yang 

tertera pada gambar 3 dan 4. 
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Gambar 3. Kenaikan nilai rata-rata kognitif dari siklus I-III. 
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Gambar 4. Kenaikan persentase ketuntasan belajar klasikal dari siklus I-III. 

 Nilai rata-rata kognitif siswa meningkat dari sikus I sampai siklus III. Nilai 

rata-rata siklus I hanya 5,9 dengan ketuntasan klasikal 37% meningkat rata-rata 

kelasnya menjadi 7,0 dengan ketuntasan klasikal 79% dan pada siklus III 

meningkat kembali rata-rata kelasnya menjadi 7,7 dengan ketuntasan klasikal 

sebesar 87%. 

2) Hasil belajar psikomotorik dari siklus I sampai dengan siklus III 

 Hasil belajar psikomotorik siswa dilihat dari perolehan skor siswa selama 

praktikum berlangsung. Hasil nilai psikomotorik dari siklus I sampai siklus III 

tertera pada tabel 8. 

 Tabel 8. Hasil nilai psikomotorik siklus I sampai siklus III 
Siklus Nilai rata-rata kelas Kriteria 

I 65,53 Baik 
II 76,15 Baik 
III 83,05 Sangat baik

 

Nilai rata-rata psikomotorik siswa meningkat dari sikus I sampai siklus 

III. Rata-rata siklus I hanya 65,53 kemudian meningkat rata-rata kelasnya 

menjadi 76,15 pada siklus II dan pada siklus III meningkat kembali rata-rata 

kelasnya menjadi 83,05. Peningkatan nilai psikomotorik dari siklus I ke siklus 
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II adalah sebesar 10,62 atau 16,02%, sedangkan pada siklus II ke siklus III 

adalah sebesar 6,9 atau 9% (perhitungan dapat dilihat pada lampiran 14). 

Dari hasil perhitungan di atas, dapat dibuat grafik kenaikan rata-rata nilai 

psikomotorik siswa seperti tertera pada gambar 5. 
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Gambar 5. Kenaikan rata-rata nilai psikomotorik siswa dari siklus I-III. 
 

3) Keaktifan siswa dari siklus I sampai siklus III  

 Keaktifan siswa dilihat dari perolehan skor siswa selama kegiatan 

pembelajaran. Yaitu pada saat siswa melaksanakan kegiatan diskusi kelompok, 

presentasi dan semua aktivitas di kelas selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Keaktifan siswa dari siklus I sampai siklus III tertera pada tabel 9. 

Tabel 9.  Nilai keaktifan siswa dari siklus I sampai siklus III 
Siklus Nilai rata-rata kelas Kriteria 

I 45 Cukup 
II 74,5 Baik 
III 79 Baik 

 

 Nilai rata-rata keaktifan siswa meningkat dari sikus I sampai siklus III. 

Nilai rata-rata siklus I hanya 45 kemudian meningkat menjadi 74,5 pada siklus 

II dan meningkat kembali menjadi 79. Dari hasil perhitungan di atas, dapat 

dibuat grafik kenaikan rata-rata nilai keaktifan seperti tertera pada gambar 6. 
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Gambar 6. Kenaikan rata-rata nilai keaktifan siswa dari siklus I-III. 

4) Penghargaan Kelompok 

 Tahap terakhir metode pembelajaran kooperatif STAD adalah tahap 

penghargaan kelompok. Tahap ini berguna untuk memotivasi siswa dalam 

berkompetisi antar kelompok dan memperoleh rasa harga diri yang tinggi antar 

kelompok sehingga tiap kelompok berusaha mendapatkan nilai setinggi-

tingginya. 

 Guru dapat menggunakan kata-kata khusus untuk memberikan nama 

kinerja kelompok tim standar, tim baik, tim hebat, dan tim super. Pada 

penelitian yang telah dilaksanakan didapatkan kriteria kelompok pada tiap 

siklus yang tertera pada tabel 10. 

Tabel 10. Kriteria tim dari siklus I sampai siklus III 
Kriteria Tim No Tim Siklus I Siklus II Siklus III 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 
Kelompok 5 
Kelompok 6 
Kelompok 7 
Kelompok 8 

Tim Hebat 
Tim Hebat 
Tim Super 
Tim Super 
Tim Super 
Tim Hebat 
Tim Super 
Tim Super 

Tim Hebat 
Tim Super 
Tim Hebat 
Tim Hebat 
Tim Hebat 
Tim Hebat 
Tim Hebat 
Tim Hebat 

Tim Hebat 
Tim Hebat 
Tim Hebat 
Tim Hebat 
TimHebat 
Tim Hebat 
Tim Hebat 
Tim Hebat 
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 Pada tahap penghargaan kelompok dari siklus I sampai siklus III hampir 

semua tim mengalami penurunan predikat kriteria tim dari tim super menjadi 

tim hebat. Hasil ini tidak berarti terjadi penurunan nilai yang diperoleh 

kelompok. Namun, seperti yang tertera pada tabel 1, nilai kognitif siswa 

mengalami kenaikan dari tiap siklus. Penurunan predikat kriteria tim 

dikarenakan sistem penilaiannya berkaitan dengan selisih nilai dari siklus 

sebelumnya (hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 7). Pada siklus I, 

lima kelompok mendapatkan kriteria tim super, hal ini disebabkan karena skor 

perkembangan yang didapatkan mencapai nilai di atas 25 (kriteria tim ada di 

hal. 23). Adanya  kenaikan yang signifikan nilai kognitif individu siswa dari 

nilai pretes ke siklus I menjadikan skor rata-rata tim juga naik. 

 Pada siklus II dan III juga terjadi kenaikan nilai kognitif. Tetapi skor rata-

rata tim yang diperoleh tidak lebih dari 25 poin, maka tim hanya mendapatkan 

predikat sebagai tim hebat, kecuali satu tim (kelompok 2) yang mendapatkan 

predikat sebagai tim super. Penurunan kriteria penghargaan kelompok ini 

bukan menjadi masalah yang berarti, karena indikator keberhasilan kerja tetap 

bisa tercapai. Penghargaan kelompok ini hanya bersifat sebagai motivator 

untuk siswa agar ada kompetisi positif antar kelompok yang pada akhirnya 

berpengaruh pada peningkatan hasil belajar individu.  

b. Aktivitas kinerja guru 

 Dari observasi aktivitas kinerja guru selama proses pembelajaran 

berlangsung diperoleh dari observasi yang dilakukan tiga orang observer. Hasil 

observasi kinerja guru dari siklus I sampai siklus III tertera pada tabel 11. 
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 Tabel 11. Hasil observasi aktivitas kinerja guru dari siklus I sampai siklus III. 
Siklus Skor 

Observer I 
Skor 

Observer II 
Skor 

Observer III 
Skor rata-

rata 
Kriteria 

I 74,60 76 81,33 72,42 Baik 
II 72 73,34 77,33 75,55 Baik 
III 70,66 77,33 80 79,55 Baik 
    

 Skor hasil observasi aktivitas kinerja guru dari siklus I ke siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 4,3%, sedangkan dari siklus II ke siklus III 

mengalami peningkatan sebesar 5,3% (perhitungan dapat dilihat pada lampiran 9). 

Aktivitas  kinerja guru mengalami kenaikan dari siklus I sampai siklus III karena 

guru semakin terbiasa menggunakan model pembelajaran kooperatif STAD 

berorientasi CEP dengan praktikum aplikatif berbasis life skill dan guru mulai 

memahami karakter siswa. Dari hasil perhitungan di atas, dapat dibuat grafik 

kenaikan rata-rata nilai aktivitas guru pada gambar 7. 
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Gambar 7. Kenaikan rata-rata nilai aktivitas kinerja guru dari siklus I-III. 

c. Hasil angket siswa 

 Data pendapat siswa terhadap pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif STAD berorientasi CEP dengan praktikum aplikatif berbasis life skill 

didapatkan dari angket yang diisi oleh siswa pada akhir kegiatan penelitian. 

Melalui lembar angket ini, peneliti dapat mengetahui sejauh mana ketertarikan 

siswa terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan. Data pendapat siswa 
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terhadap model pembelajaran kooperatif STAD berorientasi CEP  dengan 

praktikum aplikatif berbasis life skill  dapat dilihat di lampiran 12. Berdasarkan 

hasil perhitungan data pendapat siswa, frekuensi siswa yang menganggap 

pembelajaran CEP yang telah dilaksanakan sangat baik adalah 20 siswa, yang 

menganggap cukup 14 siswa dan yang menganggap tidak baik 3 siswa sedangkan 

yang menganggap sangat tidak baik ada 1. Dengan demikian sebagian siswa 

menganggap pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif STAD 

berorientasi CEP dengan praktikum aplikatif berbasis life skill dapat membuat 

siswa lebih tertarik dengan pelajaran kimia, menyukai cara guru mengajar, siswa 

lebih menyukai praktikum, siswa menjadi belajar giat setelah pulang sekolah, rasa 

ingin tahu siswa juga menjadi lebih besar,dan siswa lebih termotivasi untuk 

berwirausaha. 

 

B. Pembahasan 

 Pembahasan hasil penelitian didasarkan atas hasil pengamatan yang 

dilanjutkan dengan refleksi pada setiap siklus tindakan. Dari hasil penelitian di 

atas, dapat dilihat bahwa hasil belajar dan aktivitas siswa semakin meningkat dari 

siklus I sampai siklus III dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

STAD berorientasi CEP dengan praktikum aplikatif berbasis life skill. Hal ini 

terjadi karena model pembelajaran ini mengajak siswa untuk belajar kimia dengan 

cara berkelompok serta mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. 

Penelitian ini terdiri dari tiga siklus. 
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1. Siklus I 

 Pelaksanaan pembelajaran siklus I berdasarkan pada silabus dan rencana 

pembelajaran yang telah disiapkan yaitu pada pokok materi pengelompokan 

sistem koloid. Praktikum yang dilaksanakan adalah praktikum pembuatan 

produk koloid yaitu pembuatan minyak rambut krim. Praktikum pembuatan 

produk koloid pada awal siklus dimaksudkan untuk menumbuhkan minat dan 

ketertarikan siswa pada pembelajaran kimia koloid. Dari pengamatan pada siklus 

I diperoleh temuan sebagai berikut: 

a. Siswa kurang serius dalam melaksanakan diskusi kelompok, hal ini terlihat  

dari seringnya mereka bercanda dan berdiskusi di luar topik pelajaran. 

b. Masih ada siswa yang kurang bisa menghargai pendapat teman dalam satu 

kelompok maupun dari kelompok lain dikarenakan belum terbiasa dengan model 

belajar kelompok. 

c.  Siswa kurang aktif menjawab pertanyaan guru ataupun bertanya kepada guru 

dikarenakan masih menganggap kimia ilmu yang kurang bermanfaat. 

d. Siswa mulai antusias ketika guru membahas produk-produk koloid apa saja 

yang mungkin dapat mereka gunakan sebagai bahan wirausaha. 

e. Sebagian siswa belum pernah mencoba alat praktikum yang digunakan 

sehingga laboratorium menjadi gaduh. 

f. Ketuntasan belajar individual nilai terendah adalah 4,5 dan tertinggi adalah 

7,0. Ketuntasan belajar yang dicapai hanya 37%.  

 Dari hasil pengamatan yang diperoleh, ternyata masih banyak siswa yang 

kurang mengikuti proses pembelajaran dengan baik, walaupun sudah ada 

beberapa yang bertanya tentang materi pembelajaran yang sedang dibahas. Hal 
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ini terjadi karena siswa masih menganggap mata pelajaran kimia membosankan 

pada awalnya dan siswa belum terbiasa dengan model pembelajaran secara 

berkelompok yaitu kooperatif STAD. Siswa mulai tertarik pada pembelajaran 

ketika guru menginformasikan adanya penghargaan kelompok pada akhir 

pertemuan, hal ini membuat tiap kelompok berminat untuk berkompetisi. Pada 

saat praktikum mereka juga tertarik ketika guru mengenalkan produk-produk 

yang dapat mereka buat setelah mengikuti mata pelajaran ini.  Apalagi yang 

berhubungan dengan pembuatan produk yang biasa mereka gunakan sehari-hari 

yaitu pembuatan minyak rambut krim yang kemungkinan dapat mereka gunakan 

sebagai lahan wirausaha dan menambah ketrampilan hidup (life skill) siswa. 

 Hasil belajar kimia siswa meningkat sebesar 32% dari hasil nilai rata-rata 

pretes, yaitu yang semula 4,47 meningkat menjadi 5,9 dengan nilai terendah 4,5 

dan nilai tertinggi 7,0. Kenaikan nilai kognitif siswa ini disebabkan karena model 

pembelajaran kooperatif STAD berorientasi CEP dengan praktikum aplikatif 

berbasis life skill membuat siswa bersemangat belajar. Ada semangat kompetisi 

positif antar siswa maupun antar kelompok. Selain itu adanya praktikum aplikatif 

pembuatan minyak rambut krim membuat siswa tertarik untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan serius. Kegiatan praktikum aplikatif memungkinkan siswa 

untuk membuktikan kebenaran teoritis yang mereka dapatkan dalam 

pembelajaran. Praktikum yang dilaksanakan juga berkaitan dengan produk pada 

kehidupan sehari-hari sehingga menambah ketrampilan hidup (life skill) siswa 

yang juga bisa dijadikan lahan wirausaha. Sesuai dengan kerucut pengalaman 

belajar, bahwa siswa belajar 90% dari yang dilakukan dan dikatakan. Jadi dalam 

materi pengelompokan sistem koloid, siswa lebih menguasai materi pelajaran.  
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 Hasil observasi psikomotorik siswa menunjukkan nilai rata-rata kelas 

sebesar 65,53 dengan kriteria cukup. Hasil observasi yang terdapat  pada 

lampiran 3, nilai rata-rata psikomotorik siswa yang hanya mencapai kriteria 

cukup ini disebabkan siswa masih kurang terampil dalam memakai alat-alat di 

laboratorium, siswa masih kurang dalam hal ketepatan melaksanakan prosedur 

praktikum dan dalam kerjasama dalam kelompok serta siswa juga belum 

terampil dalam pembuatan laporan sementara praktikum. Kegiatan praktikum 

aplikatif yang dilaksanakan melatih siswa untuk mengasah ketrampilan-

ketrampilan dasar yang mengutamakan proses ketrampilan intelektual. Setelah 

mendapatkan materi kimia koloid dengan model pembelajaran kooperatif STAD 

berorientasi CEP dengan praktikum aplikatif berbasis life skill ini hasil belajar 

dan keaktifan siswa meningkat. Peningkatan hasil belajar siswa karena 

pembelajaran yang dilaksanakan menuntut siswa untuk mempraktikkan secara 

langsung materi pelajaran yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Belajar 

dengan mempraktikkan dan menjelaskan sendiri materi pelajaran yang siswa 

dapatkan, mereka akan mendapatkan 90% materi pelajaran yang diberikan oleh 

guru 

 Hasil observasi keaktifan siswa selama proses pembelajaran di kelas 

menunjukkan nilai 45 dengan kriteria cukup. Siswa berdiskusi dalam 

kelompoknya untuk menyelesaikan soal yang diberikan guru. Berdasarkan 

pengamatan masih banyak siswa yang hanya mengandalkan siswa yang lebih 

pandai. Kerjasama belum terlihat dalam siklus I, masih banyak siswa yang masih 

bersifat individual. Ada beberapa siswa yang kurang bisa menghargai pendapat 

teman dalam satu kelompok maupun dari kelompok lain dikarenakan belum 
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terbiasa dengan model pembelajaran koopertif STAD. Hal ini juga berkaitan 

dengan kinerja guru yang terlihat dari data observasi kinerja guru. Walaupun 

hasil observasi kinerja guru selama proses pembelajaran berlangsung pada siklus 

I mencapai skor rata-rata 72,42 dengan kriteria baik, masih ada beberapa aspek 

kinerja guru yang masih perlu ditingkatkan lagi. Seperti tercantum dalam 

lampiran 10, guru masih kurang dalam hal pemberian motivasi dan appersepsi 

pada siswa, selain itu guru juga masih kurang dalam hal penguasaan materi dan 

pengelolaan kelas. Hal ini terlihat pada saat pembelajaran berlangsung masih ada 

beberapa siswa yang ramai. Ada beberapa siswa kurang serius dalam 

melaksanakan diskusi kelompok, dengan demikian maka diharapkan guru lebih 

meningkatkan lagi motivasi kepada siswa agar lebih bersemangat dalam proses 

pembelajaran (dengan memberikan pujian atau tambahan nilai bagi yang aktif), 

sehingga siswa bisa lebih antusias mengikuti pokok materi yang diberikan. 

 Hasil refleksi pelaksanaan siklus I ternyata proses pembelajaran masih 

belum mencapai indikator keberhasilan kerja yang diinginkan. Selanjutnya dari 

hasil refleksi siklus I, ketuntasan klasikal baru mencapai 37% dan terdapat 17 

siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar. Ditinjau dari materi yaitu 

pengelompokan sistem koloid, siswa masih kesulitan dalam membedakan antara 

suspensi kasar, sistem koloid dan larutan sejati. Beberapa siswa juga masih 

kesulitan dalam membedakan fasa terdispersi dan fasa pendispersi dari delapan 

macam sistem koloid. 

 Sehingga pada siklus II dilaksanakan perbaikan dengan model 

pembelajaan yang sama dengan siklus I yaitu model pembelajaran kooperatif 

STAD berorientasi CEP berbasis life skill. 
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2. Siklus II 

  Berdasarkan hasil refleksi pelaksanaan siklus I ternyata dalam proses 

pembelajaran masih terdapat kelemahan-kelemahan serta belum mencapai 

indikator keberhasilan kerja yang diinginkan. Pada siklus II dilaksanakan 

perbaikan dengan model pembelajaran yang sama dengan siklus sebelumnya. 

Pokok materi pengelompokan sistem koloid yang belum begitu dikuasai siswa 

yaitu pengelompokan sistem koloid dan membedakan fasa terdispersi dan fasa 

pendispersi dari delapan macam sistem koloid, dibahas kembali. Kemudian 

dilanjutkan dengan pokok materi sifat-sifat koloid dan praktikum aplikatif 

mengenai pembuatan minyak rambut krim dan praktikum sifat-sifat koloid. 

 Dari pengamatan pada siklus II diperoleh temuan sebagai berikut: 

a.  Siswa sudah mulai bisa menghargai pendapat teman dalam satu kelompok 

maupun dari kelompok lain. 

b. Siswa semakin aktif menjawab pertanyaan guru ataupun bertanya kepada guru 

dikarenakan sudah merasa senang dengan model pembelajaran yang diterapkan. 

c. Siswa mulai terampil menggunakan alat-alat laboratorium. 

d. Ketuntasan belajar individual diperoleh nilai terendah adalah 4,5 dan tertinggi 

8,5. Ketuntasan belajar yang dicapai hanya 79%.  

 Hasil nilai kognitif yang diperoleh siswa pada siklus II ini mengalami 

kenaikan yaitu rata-rata kelas telah mencapai 7,0 dengan persentase ketuntasan 

79%, persentase peningkatan nilai kognitif dari siklus I ke siklus II sebesar 

18,6%. Peningkatan nilai kognitif siswa dari siklus I ke siklus II terjadi karena 

sebagian besar siswa mulai antusias mengikuti pembelajaran  kimia. Hal ini 

terjadi karena suasana pembelajaran kimia sudah mulai menyenangkan. Siswa 
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sudah terbiasa dengan model pembelajaran kooperatif STAD yang 

mengaharuskan mereka belajar dalam kelompok dan bersaing dengan kelompok 

lain untuk mendapat skor terbaik. Selain itu, siswa juga merasa senang dengan 

diadakannya praktikum dengan menggunakan bahan sehari-hari. Nilai rata-rata 

keaktifan belajar siswa pada siklus II mengalami kenaikan yaitu mencapai nilai 

74,5 dengan kriteria baik. Dari pengamatan terhadap siswa diperoleh temuan 

bahwa sebagian siswa sudah mulai aktif dalam diskusi kelompok, siswa sudah 

mulai memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ditunjukkan dengan pertanyaan-

pertanyaan yang dilontarkan kepada guru semakin menjurus ke pelajaran dan 

produk koloid yang digunakan sebagai lahan wirausaha, masih ada beberapa 

siswa yang masih kurang perhatian pada waktu pembelajaran berlangsung. 

Kenaikan nilai kognitif dan nilai keaktifan siswa pada siklus II ini juga berkaitan 

dengan kenaikan nilai aktivitas kinerja guru. Persentase kenaikan aktivitas 

kinerja guru adalah sebesar 4,3%, mula-mula skor kinerja guru hanya 72,44 

meningkat menjadi 75,55 dengan kriteria skor baik.  

 Dari data observasi aktivitas kinerja guru dapat dilihat bahwa terjadi 

peningkatan kinerja guru dalam hal pengelolaan kelas dan penguasaan materi. 

Penguasaan materi yang semakin meningkat dari guru, menyebabkan guru dapat 

melayani rasa ingin tahu dan ketertarikan siswa yang mereka sampaikan lewat 

pertanyaan-pertanyaan yang muncul terhadap materi pembelajaran koloid  

sehingga siswa menjadi semakin perhatian dalam proses pembelajaran dan 

pengelolaan kelas menjadi lebih baik. Tetapi, guru masih kurang dalam 

pemberian motivasi dan apersepsi kepada siswa. 
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 Nilai psikomotorik pada saat kegiatan praktikum juga meningkat yaitu 

menjadi 76,15 dengan kriteria baik. Dari observasi terhadap siswa (lampiran 3) 

kenaikan nilai psikomotorik siswa ini disebabkan karena siswa sudah mulai 

terampil dalam memakai alat-alat di laboratorium, sudah terlihat aspek 

kerjasama yang baik antar anggota kelompok. Tetapi siswa masih kurang 

terampil dalam pembuatan laporan sementara praktikum dan dalam 

melaksanakan prosedur praktikum sifat-sifat koloid.  

3. Siklus III 

   Berdasarkan refleksi pelaksanaan siklus II ternyata proses pembelajaran 

masih terdapat beberapa kelemahan serta belum mencapai indikator keberhasilan 

kerja yang diinginkan yaitu secara klasikal siswa belum mencapai ketuntasan 

belajar minimal 85%, sehingga perlu dilaksanakan siklus III. Pembelajaran pada 

siklus III ini, pokok materi siklus II yang belum dikuasai siswa yaitu koloid liofil 

dan koloid liofob, dibahas kembali, kemudian dilanjutkan dengan pokok materi 

pembuatan sistem koloid yang dilengkapi dengan praktikum mengenai 

pengelompokan sistem koloid. 

 Dari pengamatan pada siklus III diperoleh temuan sebagai berikut: 

a.  Siswa sudah mulai bisa menghargai pendapat teman dalam satu kelompok 

maupun dari kelompok lain dan sudah terlihat tidak individual. 

b. Hampir semua siswa aktif menjawab pertanyaan guru ataupun bertanya 

kepada guru pada saat proses pembelajaran. 

c. Siswa semakin terampil menggunakan alat-alat laboratorium. 
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d. Ketuntasan belajar individual diperoleh nilai terendah adalah 6,0 dan tertinggi 

adalah 9,0. Ketuntasan belajar yang dicapai 87%, mengalami kenaikan sebesar 

8,5% dari siklus sebelumnya yang hanya mencapai ketuntasan 79%.  

 Pada siklus III indikator keberhasilan kerja yang diinginkan oleh peneliti 

sudah tercapai yaitu secara klasikal siswa yang memperoleh nilai di atas 65 telah 

mencapai 85%. Nilai keaktifan siswa juga naik dengan nilai 79 dengan kriteria 

baik. Peningkatan nilai kognitif dan nilai keaktifan siswa ini  dikarenakan siswa 

sudah terbiasa dan mulai tertarik dengan model pembelajaran kooperatif STAD 

berorientasi CEP dengan praktikum aplikatif berbasis life skill. Kenaikan 

keaktifan siswa ini juga dikarenakan adanya kenaikan aktivitas guru dalam 

pembelajaran. Dari data observasi diperoleh temuan bahwa aktivitas guru 

semakin baik dan mengalami peningkatan nilai. Pada siklus III ini diperoleh nilai 

79,55 dengan kriteria baik. Kekurangan pada siklus sebelumnya yaitu kurangnya 

guru memberikan motivasi dan apersepsi pada siswa sudah tidak ditemukan pada 

siklus III. Guru semakin terampil memberikan motivasi kepada siswa untuk 

bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yaitu dengan memberikan nilai 

tambahan bagi yang aktif bertanya maupun yang aktif mengajukan pertanyaan 

pada saat proses pembelajaran, sehingga siswa semakin termotivasi untuk aktif 

dalam pembelajaran. 

  Nilai psikomotorik siswa saat praktikum juga mengalami peningkatan dari 

skor 76,15 dengan kriteria baik pada siklus I menjadi 83,05 dengan kriteria 

sangat baik pada siklus III. Dari observasi terhadap siswa (lampiran 3) kenaikan 

nilai psikomotorik siswa ini disebabkan karena siswa sudah terampil dalam 

memakai alat-alat di laboratorium, aspek kerjasama semakin baik antar anggota 
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kelompok dan siswa juga sudah terampil dalam pembuatan laporan sementara 

praktikum dan dalam melaksanakan prosedur praktikum. 

  Berdasarkan refleksi tindakan dari siklus I sampai siklus III, hasil nilai 

kognitif siswa semakin meningkat yaitu ketuntasan yang didapat sebesar 37% 

pada siklus I; 79% pada siklus II; dan 87% pada siklus III. Untuk hasil belajar 

psikomotorik meningkat dari persentase skor rata-rata 65,53 pada siklus I;76,15 

pada siklus II ; dan 83,05 pada siklus III. Nilai keaktifan siswa juga naik pada 

tiap siklus yaitu 45 pada siklus I; 74,5 pada siklus II; dan 79 pada siklus III. 

Tindakan kelas dihentikan sampai dengan siklus III karena pada siklus III target 

yang diinginkan oleh peneliti sudah tercapai yaitu secara klasikal siswa yang 

memperoleh nilai di atas 65 mencapai 85% dan nilai keaktifan serta 

psikomotorik siswa juga menunjukkan hasil baik. 

  Menurut Dimyati dkk(2002), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

pembelajaran antara lain faktor psikologis, faktor instrumental dan faktor 

pendekatan belajar. Pembelajaran model STAD berorientasi CEP dengan 

praktikum aplikatif berbasis life skill yang telah diaplikasikan menyangkut ketiga 

faktor di atas. Pembelajaran  model STAD berorientasi CEP dengan praktikum 

aplikatif berbasis life skill dapat meningkatkan kerja sama siswa dalam belajar 

kelompok serta meningkatkan keingintahuan siswa tentang produk-produk yang 

dapat dibuat dan berkaitan dengan materi pelajaran yang dibahas sehingga dapat 

meningkatkan nilai kognitif, nilai psikomotorik dan keaktifan siswa.  

  Model pembelajaran kooperatif STAD berorientasi CEP dengan praktikum 

aplikatif berbasis life skill adalah suatu pendekatan belajar kimia yang 

kontekstual yaitu yang berkaitan dengan kerjasama siswa dalam kelompok dan 
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pembelajaran materi yang berkaitan dengan objek nyata sehingga selain 

mendidik, memungkinkan siswa dapat mempelajari proses pengolahan suatu 

bahan menjadi produk yang bermanfaat, bernilai ekonomi dan menumbuhkan 

semangat kewirausahaan. Data mengenai tumbuhnya semangat kewirausahaan 

siswa diperoleh dari angket (lampiran 12) yang diberikan pada siswa pada akhir 

pembelajaran siklus III. Dari angket yang diberikan pada siswa pada poin ke 9 

yang menyatakan siswa termotivasi untuk berwirausaha dengan model 

pembelajaran kooperatif STAD berorientasi CEP dengan praktikum aplikatif 

berbasis life skill, didapatkan bahwa 17 siswa menjawab sangat setuju sekali, 15 

siswa menjawab sangat setuju, 5 siswa menjawab setuju, dan 1 siswa menjawab 

tidak setuju.  

  Selain semangat berwirausaha yang tumbuh pada siswa, dari hasil  angket 

siswa diketahui juga bahwa siswa tertarik dengan pelajaran kimia, siswa 

memahami materi yang diajarkan, siswa menyukai model pembelajaran 

kooperatif STAD berorientasi CEP dengan praktikum aplikatif berbasis life skill, 

siswa menyukai praktikum, siswa tertarik melakukan diskusi kelompok, siswa 

terlibat dalam kerjasama kelompok, siswa belajar giat setelah pulang sekolah, 

pembelajaran mengundang rasa ingin tahu, dan siswa juga menyukai cara guru 

mengajar.   

  

  

 

 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat 

diambil simpulan sebagai berikut: 

 Melalui model pembelajaran kooperatif STAD berorientasi CEP dengan 

praktikum aplikatif berbasis life skill dapat meningkatkan hasil belajar kimia pada 

siswa kelas XI IA 4 semester II SMA Negeri 5 Semarang pada pokok materi 

koloid. Peningkatan ini terlihat dari nilai rata-rata yang diperoleh siswa yaitu 5,9 

pada siklus I, kemudian meningkat menjadi 7,0 pada siklus II dan meningkat  lagi 

menjadi 7,7 pada siklus  III. Ketuntasan belajar siswa juga mengalami 

peningkatan, yaitu pada siklus I adalah 37%, meningkat menjadi 79% ,dan 

meningkat lagi pada siklus III 87%. Ketuntasan belajar siswa secara klasikal 

sudah terpenuhi yaitu 85% dari jumlah siswa memperoleh nilai lebih besar atau 

sama dengan 65. Namun secara individual masih ada 5 siswa yang belum tuntas 

belajar. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan : 

1. Guru dalam menggunakan model pembelajaran kooperatif STAD berorientasi 

CEP dengan praktikum aplikatif berbasis life skill diperlukan manajemen 

waktu yang baik, sehingga siswa benar-benar bisa memanfaatkan waktu untuk 

berdiskusi, melakukan praktikum dan memahami materi yang dipelajari. 
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2. Guru dalam menggunakan model pembelajaran kooperatif STAD berorientasi 

CEP dengan praktikum aplikatif berbasis life skill hendaknya melakukan 

kegiatan apersepsi dan motivasi untuk mendorong semangat siswa dalam 

mengikuti pelajaran. 

3. Guru dalam menggunakan model pembelajaran kooperatif STAD berorientasi 

CEP dengan praktikum aplikatif berbasis life skill diperlukan perencanaan 

yang matang mengenai anggaran dana, peralatan dan tenaga sehingga lebih 

efisien dan efektif. 

 

 

 

 

 

 



 63

DAFTAR PUSTAKA 
 
Aqib, Zainal. 2006. Penelitian Tindakan Kelas. Bandung:Yrama Widya 

Arifin, Mulyati.1994. Pengembangan Program Pengajaran Bidang Studi Kimia. 
Surabaya:Airlangga University Press 

 
Arikunto, Suharsimi.2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 
 Jakarta:Rineka Cipta. 
 
_________________. 1998. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Edisi Revisi. 
 Jakarta:Bumi Aksara. 
 
Depdiknas, 1999. Garis-garis Besar Program Pengajaran Sekolah Menengah 

Umum 1994 Suplemen 1999. Jakarta 
 
Dimyati;  Mudjiono. 1994. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta:Rineka Cipta. 
 
Hidayat, A. 2003 Analisis Ketrampilan Berkomunikasi Siswa SMU Kelas 2 Pada 
 Pembelajaran Kesetimbangan Kimia Melalui Metode Praktikum. Skripsi: 
 Tidak diterbitkan. 
 
http://www.surya.co.id/web/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=167
 
http://www.kompas.com/kompas-ctk/0110/29/dikbud/meng09.htm=30/1/2002 

Ibrahim, M., F. Rachmadiarti, M. Nir dan Ismono. 2000. Pembelajaran 
Kooperatif. Surabaya:UNESA University Press 

 
Mulyasa, E.2002. Kurikulum Berbasis Kompetensi. Bandung:Rosda 

Roestiyah N. K. 1991. Strategi Belajar Mengajar.  Jakarta:Rineka Cipta. 

Sari, Rina Apita. 2005. Penggunaan Metode Pembelajaran Tipe Studens Teams 
Achievement Divisions (STAD) dalam upaya meningkatkan Hasil Belajar 
Kimia Pada Pokok Bahasan Stoikiometri siswa kelas X-6 Semester I SMA 
Negeri 13 Semarang Tahun Pelajaran 2004/2005. Skripsi:Tidak diterbitkan. 

 
Slavin, Robert E. 1995. Cooperative Learning – Theory, Research, and Practise. 

Boston:Allyn and Bacon. 
 
Sudjana, Nana. 2000. Teknologi Pengajaran. Bandung:Sinar Baru. 

  . 2001. Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Bandung:Sinar Baru. 
 
Supartono. 2005. Chemoentrepreneurship Sebagai Pendekatan Pembelajaran 

Kimia yang Inovatif dan Kreatif. Jurusan Kimia. FMIPA Unnes Semarang 
 

 

http://www.surya.co.id/web/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=167


 64

Supartono. 2006. Peningkatan Kreativitas Peserta Didik Melalui Pembelajaran 
Kimia dengan Pendekatan Chemoentrpreuneurship (CEP) , usulan 
Research Grant-Program Hibah A2, Semarang:Jurusan Kimia FMIPA 
UNNES 

Suryadi, Ace, 2002, Memahami 'Life Skills', MEDIA INDONESIA online, Rabu, 
13 Februari 2002, 
(http://www.mediaindo.co.id/cetak/rubrik.asp?rubrik=op&edisi=13/2/2002

Susilowati, Yeni.2006. Pemanfaatan Model Pembelajaran Kooperatif STAD 
untuk meningkatkan Hasil Belajar Kimia Siswa kelas XI SMA Negeri 15 
Semarang pada materi pokok kesetimbangan dalam larutan. Skripsi:Tidak 
diterbitkan. 

 
Sutadi, Rusda Koto. 1996. Belajar dan Pembelajaran. Semarang:IKIP Semarang 

Press. 

Thumbany, Syamsul Hadi, 2001, Menguatkan "Life Skill" dengan Modal Sosial, 
Kompascybermedia, Senin, 29 Oktober 2001; 
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0110/29/dikbud/meng09.htm

Yamin, Martinis. 2005. Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi. 
Jakarta:Gaung Persada Press 

 

 
 
 
 
 

 

http://www.mediaindo.co.id/cetak/rubrik.asp?rubrik=op&edisi=13/2/2002
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0110/29/dikbud/meng09.htm

	COVER.rtf
	SARI.rtf
	BAB I.rtf
	BAB II.rtf
	BAB III.rtf
	BAB IV.rtf
	BAB V.rtf
	DAFTAR PUSTAKA.rtf
	DAFTAR PUSTAKA 


