
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu kimia merupakan cabang dari IPA yang mempelajari struktur, susunan, sifat,

dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi. Ilmu kimia

dibangun melalui pengembangan keterampilan-keterampilan proses sains seperti

mengobservasi, mengklasifikasi, melakukan pengukuran, menyimpulkan dan

mengkomunikasikan. Keterampilan proses sains (KPS) pada pembelajaran sains

lebih menekankan pembentukan keterampilan untuk memperoleh pengetahuan

dan mengkomunikasikan hasilnya. Melatihkan KPS dimaksudkan untuk mengem-

bangkan kemampuan sains yang dimiliki oleh siswa. Seorang guru perlu melatih-

kan KPS kepada siswa, karena dapat membekali siswa dengan suatu keterampilan

berpikir dan bertindak melalui sains untuk menyelesaikan masalah serta menjelas-

kan fenomena-fenomena yang ada dalam kehidupannya sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran kimia kelas XI IPA 2

SMA Teladan Way Jepara Lampung Timur, diketahui bahwa nilai rata-rata ulang-

an harian untuk materi pokok larutan asam dan basa pada siswa kelas XI IPA 2

SMA Teladan Lampung Timur tahun pelajaran 2010/2011 adalah 50,13. Untuk

siswa yang mendapat nilai ≥ 70 adalah sebesar 20%. Angka tersebut tidak sesuai
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dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan sekolah untuk kelom-

pok mata pelajaran IPA yaitu 100% siswa mendapat nilai ≥ 70.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di kelas XI IPA 2 tahun pelajar-

an 2011/2012, metode yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah metode

ceramah. Metode ini mengakibatkan proses pembelajaran lebih terpusat pada guru

sehingga aktivitas yang dominan dilakukan oleh siswa ketika proses pembelajaran

adalah memperhatikan dan mencatat penjelasan guru.

Selain itu, dari hasil wawancara juga diketahui bahwa selama ini guru jarang

memberikan metode diskusi dalam proses pembelajaran, sehingga ketika sesekali

dilakukan diskusi, aktivitas siswa masih rendah. Hanya beberapa siswa yang me-

miliki nilai akademik tinggi saja yang mau terlibat aktif dalam kelompok, sedang-

kan siswa lainnya cenderung pasif dan tidak berani mengungkapkan pendapatnya.

Tidak hanya itu, keterampilan mengkomunikasikan siswa juga masih rendah. Hal

ini disebabkan karena siswa tidak pernah melaksanakan praktikum karena tidak

adanya laboratorium di sekolah. Dengan demikian, siswa tidak pernah terlatih un-

tuk mengkomunikasikan data berdasarkan hasil pengamatan yang mereka laku-

kan. Rendahnya keterampilan mengkomunikasikan siswa pada proses pembelajar-

an mengakibatkan penguasaan konsep larutan asam dan basa siswa ikut menjadi

rendah dan belum mencapai KKM yang ditetapkan sekolah.

Kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa kelas XI IPA pada materi larutan

asam dan basa adalah mendeskripsikan teori-teori asam basa dengan menentukan

sifat larutan dan menghitung pH larutan. Untuk mencapai kompetensi dasar
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tersebut, maka pembelajaran yang tepat adalah pembelajaran konstruktivisme

dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses sains.

Pendekatan keterampilan proses sains menuntut adanya keterlibatan siswa secara

aktif dalam proses pembelajaran, terutama dalam mengkomunikasikan konsep

yang mereka peroleh. Tidak hanya itu, pendekatan keterampilan proses sains juga

dapat digunakan untuk melatih dan mengembangkan keterampilan intelektual sis-

wa, mengembangkan sikap ilmiah serta kemampuan siswa untuk menemukan dan

mengembangkan fakta, konsep, dan ilmu pengetahuan.

Selain menggunakan pendekatan keterampilan proses sains, penelitian yang akan

dilaksanakan juga akan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD.

Hal ini dikarenakan metode diskusi masih jarang diberikan oleh guru dan karak-

teristik siswa kelas XI IPA 2 yang cenderung lebih pasif bila dilakukan kegiatan

diskusi.

Dalam upaya meningkatkan aktivitas diskusi, keterampilan mengkomunikasikan,

serta penguasaan konsep larutan asam dan basa, maka dilakukan penelitian

dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Dalam

Upaya Meningkatkan Kete-rampilan Mengkomunikasikan Dan Penguasaan

Konsep Larutan Asam Dan Basa (PTK Pada Siswa Kelas XI IPA 2 SMA Teladan

Lampung Timur Tahun Pelajaran 2011-2012)
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B. Rumusan Masalah

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

dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peningkatan keterampilan mengkomunikasikan siswa dengan

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi pokok la-

rutan asam dan basa dari siklus ke siklus.

2. Bagaimana peningkatan penguasaan konsep larutan asam dan basa dengan

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dari siklus ke siklus.

3. Bagaimana peningkatan ketuntasan belajar siswa dengan penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi pokok larutan asam dan ba-

sa dari siklus ke siklus.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk

mendeskripsikan:

1. Peningkatan keterampilan mengkomunikasikan siswa dengan penerapan

model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi pokok larutan asam

dan basa dari siklus ke siklus.

2. Peningkatan penguasaan konsep larutan asam dan basa dengan penerapan

model pembelajaran kooperatif tipe STAD dari siklus ke siklus.

3. Peningkatan ketuntasan belajar siswa dengan penerapan model pembelajar-

an kooperatif tipe STAD pada materi pokok larutan asam dan basa dari

siklus ke siklus.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi siswa

Penelitian ini dapat melatih keterampilan proses sains, terutama keterampil-

an mengkomunikasikan sehingga lebih memantapkan penguasaan konsep

kimia pada siswa; menumbuhkan rasa tanggung jawab dan jiwa kooperatif

yang besar; meningkatkan komunikasi yang baik antar siswa; dan memberi-

kan pengalaman langsung kepada siswa.

2. Bagi guru

Model pembelajaran tipe STAD dapat dijadikan salah satu pilihan model

yang dapat meningkatkan penguasaan konsep kimia.

3. Bagi sekolah

Dapat meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan dapat mencapai sasaran seperti yang telah diru-

muskan, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada:

1. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Teladan kelas XI IPA2

Tahun Pelajaran 2011-2012.

2. Keterampilan mengkomunikasikan adalah keterampilan menyampaikan dan

memperoleh fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk tu-

lisan, gambar, gerak, tindakan, atau penampilan misalnya dengan berdiskusi,
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mendeklamasikan, mendramakan, mengungkapkan, melaporkan (dalam ben-

tuk lisan, tulisan, gerak, atau penampilan).

3. Indikator keterampilan proses sains yang diamati dalam penelitian ini adalah

keterampilan mengkomunikasikan, yang terdiri dari sub-indikator yaitu:

a. Menjelaskan data

b. Menggambarkan data dengan grafik dan tabel.

4. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement

Division) adalah salah satu jenis model pembelajaran yang menggunakan

kelompok-kelompok kecil berjumlah 4-5 orang secara heterogen dengan

pemberian penghargaan kelompok yang menjadi ciri dan membedakan dari

model pembelajaran kooperatif lainnya.

5. Materi pokok pada penelitian ini adalah larutan asam dan basa yang terdiri

dari submateri pokok teori asam dan basa Arrhenius, derajat keasaman (pH),

kekuatan asam dan basa, indikator asam dan basa, teori asam basa Bronsted-

Lowry dan Lewis, serta pencemaran air.


