
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Materi pokok sistem koloid merupakan salah satu materi kimia yang sangat sering

dijumpai di lingkungan sekitar dan dapat mudah diaplikasikan dalam kehidupan

sehari-hari.  Banyak sekali kejadian di lingkungan yang dapat dihubungkan

dengan konsep yang terdapat dalam topik koloid seperti proses penjernihan air

dan terbentuknya delta di muara. Topik koloid yang meliputi pengertian, sifat,

peranan serta pembuatan koloid lebih terbiasa dihafal oleh siswa, sehingga pada

saat siswa berhadapan dengan suatu peristiwa alami yang berhubungan dengan

koloid, mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya itu adalah bagian dari sistem

koloid. Hal ini dapat dilihat dari berbagai buku teks yang digunakan sebagai

pegangan belajar siswa  masih banyak yang diformat sebagai kumpulan konsep-

konsep yang harus dikuasai siswa, tanpa mempertimbangkan proses pembelajaran

yang sesuai, dengan demikian siswa mengalami kesulitan untuk menghubungkan

materi koloid dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar dan masih memiliki

kelemahan pada pengambilan kesimpulan dari fakta-fakta yang diberikan.

Kesulitan siswa untuk memahami materi-materi koloid di sekolah, diduga karena

metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran selama ini adalah

metode lebih memfokuskan pada ketuntasan materi pelajaran. Dalam proses

pembelajaran siswa tidak dibimbing untuk menemukan sendiri konsep tetapi
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melalui penyampaian informasi langsung tentang konsep tersebut, sehingga

pembelajaran yang dilakukan kurang berkesan bagi siswa. Aktivitas lain seperti

tanya jawab antar teman, mendiskusikan permasalahan antar teman dan guru juga

belum tampak.  Bahkan tidak jarang jika siswa merasa jenuh, akhirnya akan

mengobrol dan membuat kegaduhan di kelas.

Materi koloid yang bersifat konkrit akan lebih mudah dipahami oleh siswa apabila

pembelajaran dilakukan dengan melakukan percobaan tentang perbedaan sistem

koloid, larutan sejati dan suspensi, sifat-sifat koloid seperti efek Tyndall,

bagaimana pembuatan koloid, dan dengan pembelajaran menggunakan contoh-

contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari seperti santan dan busa sabun.  Jadi,

siswa dilatih menggunakan keterampilan  berpikir mereka untuk menemukan

sendiri konsep-konsep koloid, sehingga diharapkan proses pembelajaran akan

lebih bermakna. Model  pembelajaran yang sesuai adalah model pembelajaran

yang dapat menarik minat dan gairah belajar siswa, sehingga siswa aktif dalam

proses pembelajaran. Selain itu siswa dilatih untuk menemukan sendiri konsep

dengan menggunakan keterampilan berpikirnya, sehingga diharapkan dengan

proses tersebut konsep yang mereka peroleh akan lebih mudah untuk dipahami

dan lebih dikuasai mereka. Pada proses pembelajaran perlu dikembang- kan

keterampilan berpikir yang merupakan suatu aktivitas mental untuk mem- peroleh

pengetahuan.

Berdasarkan prosesnya berpikir dapat dikelompokkan dalam berpikir dasar dan

berpikir kompleks.  Proses berpikir kompleks disebut juga dengan proses berpikir

tingkat tinggi yang salah satunya adalah keterampilan berpikir kritis.  Berpikir

kritis adalah kemampuan berpikir reflektif yang diarahkan untuk memutuskan
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hal-hal yang meyakinkan untuk dilakukan. Berdasarkan analisis dari materi

koloid beberapa indikator  keterampilan berpikir kritis yang dapat muncul antara

lain menyimpulkan, menemukan persamaan dan perbedaan seperti siswa diberi-

kan beberapa contoh campuran yang terdiri dari larutan sejati, koloid, dan

suspensi, dengan harapan siswa akan mampu menemukan sendiri perbedaan dari

ketiga jenis campuran tersebut. Kemudian indikator menerapkan prinsip yang

dapat diterima seperti bagaimana hubungan sifat koloid dengan cara kerja sabun,

kemampuan memberikan alasan, dan memberikan contoh dan noncontoh seperti

siswa akan mampu memberikan beberapa contoh koloid dalam kehidupan sehari-

hari.

Model pembelajaran yang dapat membangkitkan aktivitas, semangat belajar dan

keterampilan berpikir kritis siswa adalah model pembelajaran kooperatif. Pem-

belajaran kooperatif memberikan efek terhadap sikap penerimaan perbedaan antar

individu, baik ras, keragaman budaya, gender, sosial ekonomi, dan lain-lain.

Selain itu yang terpenting, pembelajaran kooperatif mengajarkan keterampilan

bekerja sama dalam kelompok atau teamwork. Salah satu teknik dalam pembel-

ajaran kooperatif adalah teknik Numbered Head Together (NHT).

Teknik ini memberi kesempatan kepada siswa untuk  saling membagikan ide-ide

dan menimbang jawaban yang paling tepat, dalam prosesnya siswa dilatih untuk

menggunakan keterampilan berpikir mereka untuk berdiskusi dengan teman satu

kelompoknya.  Terlihat bahwa dalam pembelajaran kooperatif teknik NHT ini

selain mendorong siswa untuk meningkatkan kerjasama antar anggota kelompok,

pembelajaran ini juga melatih siswa untuk dapat mengembangkan keterampilan

berpikir kritis siswa. Teknik NHT lebih banyak melibatkan siswa dalam menelaah
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materi yang tercakup dalam suatu pelajaran untuk mengecek pemahaman mereka

terhadap isi pelajaran tersebut.  Dalam pembelajaran kooperatif teknik NHT siswa

dibimbing untuk dapat menemukan konsep dari materi yang ada secara mandiri

melalui sarana pembelajaran yang telah disediakan oleh guru. Pembelajaran

kooperatif teknik NHT sudah sering dicobakan pada beberapa sekolah mengingat

karakteristik siswa pada beberapa sekolah berbeda-beda seperti tingkat

heterogenitas siswa, maka teknik ini dirasa perlu dicobakan di SMA YP Unila

yang siswa- nya berasal dari berbagai perbedaan latar belakang kemampuan,

seperti kemampuan memahami dan kemampuan berkomunikasi dengan orang

lain.

Penerapan pembelajaran kooperatif memerlukan cara-cara tertentu agar antara

siswa yang terlibat pembelajaran terjalin interaksi sosial dan kognitif. Salah satu

cara yang dapat dilakukan adalah melalui penggunaan sarana pembelajaran.

Pembelajaran kooperatif akan berjalan dengan efektif jika ditunjang dengan

adanya buku teks dan petunjuk bekerja dalam kelompok secara kooperatif.

Sarana pembelajaran ini ada bermacam-macam, salah satunya adalah Lembar

Kerja Siswa (LKS). LKS yang digunakan berisi tahapan pertanyaan-pertanyaan

yang dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa dan mengarahkan

siswa menemukan konsep koloid, sehingga diharapkan materi yang mereka pel-

ajari akan lebih mudah dipahami dan akan lebih melekat dipikiran masing-masing

siswa.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitan dengan judul

Penerapan Pembelajaran Kooperatif  Teknik Numbered Head Together (NHT)

Untuk meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Pada Materi Pokok
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Sistem Koloid (quasi eksperimen kelas XI SMA YP Unila Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2008-2009)

B.  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah

NHT dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi pokok

sistem koloid ?

C.  Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

seberapa besar peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa yang pembel-

ajarannya melalui pembelajaran kooperatif teknik NHT pada materi pokok sistem

koloid.

D.  Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi guru

Pembelajaran kooperatif teknik NHT diharapkan dapat menjadi salah satu

alternatif bagi guru dalam memilih model pembelajaran sebagai upaya

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dan penguasaan konsep pada

materi pokok sistem koloid.

2. Bagi Sekolah

Menjadi informasi dan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan

mutu pembelajaran kimia di sekolah.

3. Bagi siswa
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Meningkatkan hasil belajar, menumbuhkan rasa tanggung jawab, kemampuan

berkomunikasi dengan baik, dan menumbuhkan rasa ketergantungan positif

sesama teman.

E.  Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini mencapai sasaran sebagai mana yang telah dirumuskan, maka

ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada:

1. Populasi penelitian adalah siswa kelas XI semester genap SMA YP Unila

Tahun Pelajaran 2008-2009.

2. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dimana siswa bekerja dalam

kelompok heterogen untuk memecahkan masalah atau untuk memperoleh hasil

belajar yang maksimal dan memiliki unsur-unsur : tanggung jawab perse-

orangan, tatap muka, saling ketergantungan positif, komunikasi antar anggota,

dan evaluasi antar kelompok.

3. Pembelajaran kooperatif teknik NHT memiliki 4 struktur langkah kegiatan

utama yaitu penomoran, pengajuan pertanyaan, berfikir bersama, dan

pemberian jawaban.

4. Berpikir kritis adalah kemampuan bernalar dan berpikir reflektif yang

diarahkan untuk memutuskan hal-hal yang meyakinkan untuk dilakukan.

Indikator berpikir kritis yang diteliti dalam penelitian ini adalah

(1) menemukan persamaan dan perbedaan; (2) kemampuan memberikan

alasan; (3) menerapkan prinsip-prinsip yang dapat diterima; (4) membuat

kesimpulan, dan (5) memberikan contoh dan non contoh.
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5. Nilai N-Gain keterampilan berpikir kritis siswa pada materi pokok sistem

koloid yang diperoleh melalui pretes dan postes yang dibuat berdasarkan

indikator-indikator berpikir kritis.

6. Materi pokok pada penelitian ini adalah koloid yang terdiri dari sub materi

pokok sistem koloid, sifat-sifat koloid, peranan koloid dalam kehidupan dan

pembuatan koloid.

7. Data penelitian merupakan data kuantitatif yang diolah menggunakan program

SPSS 10.0.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen menggunakan dua kelas.

Pada penelitian ini dilakukan pengujian untuk mengetahui bagaimana pembel-

ajaran kooperatif teknik NHT mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis

siswa pada materi pokok koloid.  Dalam penelitian ini, sebagai variabel bebas

adalah pembelajaran koloid menggunakan model pembelajaran kooperatif teknik

NHT, dan sebagai variabel terikat adalah kemampuan berpikir kritis siswa.

Kegiatan pembelajaran kooperatif memiliki beberapa kelebihan diantaranya ter-

cipta kerjasama yang baik antar anggota tim, ada ketergantungan saling memerlu-

kan yang positif (menanamkan rasa kebersamaan), tanggung jawab masing-

masing anggota (setiap anggota memiliki sumbangan dan belajar), keterampilan

hubungan antar personal (komunikasi, keberhasilan, kepemimpinan, membuat

keputusan, dan penyelesaian konflik), tatap muka serta menaikkan interaksi antar

siswa.

Pembelajaran kooperatif memungkinkan siswa untuk bekerjasama baik sesama

kelompok maupun antar kelompok, dari kerjasaam tersebut akan muncul diskusi
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antar siswa sehingga diharapkan dengan adanya diskusi maka keterampilan

berpikir kritis siswa akan lebih mudah muncul dan terlatih untuk digunakan dalam

proses pembelajaran. Seperti contoh keterampilan berpikir kritis indikator me-

nemukan persamaaan dan perbedaan dan menyimpulkan, dengan adanya diskusi

diharapkan siswa akan lebih mudah untuk menemukan persamaan dan perbedaan

dari suatu topik permasalahan yang dihadapkan oleh guru sebelum pada akhirnya

mereka membuat kesimpulaan dari hasil penemuan mereka berdasarkan diskusi.

Indikator berpikir kritis yang diamati dalam penelitian ini adalah (1) menemukan

persamaan dan perbedaan; (2) kemampuan memberikan alasan; (3) menerapkan

prinsip-prinsip yang dapat diterima, (4) membuat kesimpulan, dan (5) memberi-

kan contoh dan noncontoh. Pembelajaran yang melatih siswa untuk berpikir kritis

dalam menghadapi suatu masalah diharapkan akan membuat siswa lebih mudah

memahami konsep koloid dan konsep yang mereka terima akan lebih lama untuk

diingat oleh siswa karena mereka telah memahami konsep secara matang.  Dalam

proses pembelajaran juga diperlukan media yang akan dapat membantu siswa

untuk lebih mudah menemukan konsep, salah satu media yang digunakan adalah

LKS dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengembangkan keterampilan

berpikir kritis siswa untuk menemukan konsep koloid, sehingga diharapkan materi

yang mereka pelajari akan lebih mudah dipahami dan akan lebih melekat dipikiran

masing-masing siswa.

Didasari oleh alasan-alasan tersebut, maka diduga pembelajaran kooperatif teknik

NHT akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, dan dalam

penelitian ini akan diadakan uji untuk mengetahui apakah keterampilan berpikir

kritis siswa setelah penerapan pembelajaran kooperatif  teknik NHT menggunakan

LKS dengan pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan akan mampu merangsang
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keterampilan berpikir kritis siswa. Berikut adalah diagram kerangka pemikiran

yang menggambarkan perbandingan antara variabel bebas dan variabel terikat.

Gambar 1. Kerangka pemikiran

Keretangan : X1 = Pembelajaran Kooperatif teknik NHT

Y1 = Keterampilan berpikir kritis siswa

G. Hipotesis

1. Hipotesis Umum

Hipotesis umum dari penelitian ini adalah bahwa pembelajaran kooperatif teknik

NHT mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi pokok

sistem koloid.

2. Hipotesis Kerja

Hipotesis kerja dari penelitian ini adalah

1. Terdapat perbedaan rata-rata N-gain keterampilan berpikir kritis siswa pada

materi pokok sistem koloid yang pembelajarannya menggunakan model pem-

belajaran kooperatif teknik NHT dengan yang pembelajarannya menggunakan

pembelajaran konvensional.

2. Rata-rata N-gain keterampilan berpikir kritis siswa pada materi pokok sistem

koloid yang menggunakan pembelajaran kooperatif teknik NHT lebih tinggi

daripada rata-rata N-Gain keterampilan berpikir kritis siswa yang mengguna-

kan pembelajaran konvensional.

X1 Y1
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