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Abstrak: Penelitian yang merupakan penelitian eksperimen dengan desain quasi experimental 

bentuk posttest only non-equivalent control group design ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh model inkuiri terintegrasi STAD (INSTAD) terhadap hasil belajar kimia materi koloid 

siswa kelas XI IPA SMAN 8 Mataram. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling. Kelas XI IPA 3 terpilih sebagai kelas kontrol yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran konvensional (ceramah, diskusi dan tanya jawab) sedangkan 

kelas XI IPA 4 terpilih sebagai kelas eksperimen dan diajar menggunakan model INSTAD. Data 

hasil belajar dikumpulkan dari hasil posttest setelah siswa mempelajari materi koloid. Hasil 

posttest menunjukkan bahwa pada kelas eksperimen diperoleh nilai rata-rata sebesar 79,51, 

sedangkan pada kelas kontrol diperoleh nilai rata-rata sebesar 47,58. Dari uji hipotesis 

nonparametris Mann Whitney U-Test diperoleh nilai Zhitung (4,99) lebih besar daripada nilai Ztabel 

(1,99) pada taraf signifikan 5% sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, yaitu model pembelajaran 

INSTAD memberikan pengaruh signifikan yang lebih baik daripada model pembelajaran 

konvensional terhadap hasil belajar kimia materi koloid pada siswa kelas XI IPA SMAN 8 

Mataram. 

Kata Kunci: Model INSTAD, Inkuiri, Student Teams-Achievement Divisions (STAD), Koloid. 

Abstract: The study, an experimental study with a quasi-experimental design forms posttest 

only non-equivalent control group design was aimed to determine the effect of inquiry integrated 

STAD (INSTAD)model toward chemistry learning outcomes in the colloidal matter of XI 

science class students SMAN 8 Mataram. The sampling technique used purposive sampling 

technique. XI science 3 was selected as the control class taught using conventional learning 

models (lectures, discussions and question-answer), while XI science 4 was chosen as an 

experimental class and taught using models INSTAD. The learning outcomes data collected from 

posttest results after the students studying colloidal matter. Posttest results showed that the 

experimental class value obtained an average of 79.51, while the control class gained an average 

value of 47.58. From the hypothesis test by non-parametric Mann-Whitney U-Test obtained the 

value of Zcalculate (4.99) is greater than the value of Ztable (1.99) at the significant level 5% so that 

Ho refused and Ha accepted, means INSTAD learning model gives significantly better effect 

than conventional learning model toward chemistry learning outcomes in the colloidal matter of 

XI science class student SMAN 8 Mataram. 

Keywords: INSTAD model, Inquiry, Student Teams-Achievement Divisions (STAD), Colloid. 
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1. PENDAHULUAN 

Ilmu kimia merupakan salah satu 

mata pelajaran dalam rumpun sains yang 

dapat mengembangkan kemampuan berpikir 

analis dalam menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan peristiwa alam sekitar 

serta dapat mengembangkan pengetahuan 

dan keterampilan [1]. Ilmu kimia 

mempunyai peranan dan kedudukan yang 

penting diantara ilmu-ilmu lain, karena 

dapat menjelaskan secara mikro hal-hal 

yang bersifat makro sehingga ilmu kimia 

memberikan kontribusi penting dalam 

perkembangan ilmi-ilmu terapan. 

Salah satu materi yang dipelajari 

dalam pelajaran kimia adalah materi koloid. 

Secara garis besar, koloid membahas 

mengenai konsep-konsep mendasar koloid 

seperti sifat dan klasifikasi koloid, serta 

kegunaan atau aplikasi koloid. Dapat 

disimpulkan bahwa materi koloid memiliki 

representatif mikroskopik dan makroskopik 

dimana dengan mempelajari koloid mampu 

menjelaskan secara mikro hal-hal yang 

bersifat makro yang terjadi disekitar. 

Pemilihan model pembelajaran seharusnya 

menyesuaikan dan mempertimbangkan 

karakteristik materi yang hendak diajarkan 

tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan beberapa siswa di SMAN 8 

Mataram, pelajaran kimia merupakan salah 

satu mata pelajaran yang sulit dan tidak 

menarik. Hal tersebut dibenarkan pula oleh 

guru mata pelajaran kimia di SMAN 8 

Mataram yang mengatakan pada saat 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, 

siswa cenderung pasif dan hanya beberapa 

orang saja yang merespon ketika guru 

memberikan pertanyaan. Terjadi keterlibatan 

guru secara lebih komunikatif dalam 

menjelaskan materi pembelajaran dan tidak 

jarang pola pembelajaran yang berpusat 

pada guru (teacher center) menjadi pilihan. 

Model pembelajaran konvensioal 

(ceramah, diskusi dan tanya jawab) yang 

digunakan dalam kegiatan belajar mengajar 

dikelas turut andil dalam membuat siswa 

menjadi pasif karena di dalam proses 

pembelajaran siswa hanya duduk, 

mendengarkan, melihat dan sedikit 

diberikan kesempatan untuk lebih terlibat 

sehingga akan berpengaruh terhadap minat 

dan motivasi belajar siswa yang nantinya 

akan berujung pada rendahnya hasil belajar 

siswa serta memperkuat paradigma siswa 

mengenai pelajaran kimia yang monoton, 

rumit dan tidak menarik. Dalam situasi 
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demikian tak ada dinamika, inovasi, dan 

kekreatifan untuk mengembangkan 

pengajaran ke arah yang lebih baik [2]. 

Akibatnya hasil yang dicapai siswa dari 

tahun ke tahun relatif sama, baik nilai rata-

rata kelas maupun ketuntasan klasikal yang 

sangat rendah. Dari masalah tersebut, 

dibutuhkan suatu solusi yakni penerapan 

suatu model pembelajaran yang dapat 

melibatkan siswa secara lebih aktif. Salah 

satu upaya untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan tersebut adalah diterapkannya 

model pembelajaran inkuiri. 

Penelitian terdahulu membuktikan 

bahwa model pembelajaran inkuiri 

berpengaruh secara signifikan terhadap hasil 

belajar kimia siswa. Penggunaan model 

inkuiri dalam pembelajaran merangsang 

siswa lebih aktif dengan guru sebagai 

fasilitator sehingga pola pembelajaran 

teacher center dapat diminimalisir. 

Dalam beberapa kasus, model inkuiri 

yang dilakukan pada kelas dengan jumlah 

siswa banyak pada kenyataannya akan 

menyulitkan guru untuk mengontrol 

kegiatan siswa. Selain hal tersebut, siswa 

yang memiliki kemampuan pemahaman 

tinggi akan cepat menguasai konsep dan 

sebaliknya. Hal tersebut dapat diatasi 

dengan mengintegrasi model pembelajaran 

inkuiri dengan model pembelajaran lain 

yang mampu menjamin kemerataan 

pemahaman melalui tutorial teman sebaya 

sehingga penjelasan dapat pula diberikan 

oleh teman. Model yang dapat mensubtitusi 

kelemahan model inkuiri tersebut adalah 

model-model pembelajaran kooperatif. 

Model kooperatif (cooperative 

learning) adalah model pembelajaran yang 

diterapkan dengan membuat kelompok-

kelompok belajar siswa dalam tim. Model 

ini mengedepankan kerjasama dalam 

kelompok dengan kemampuan heterogen 

sehingga memungkinkan terjadi proses 

scaffolding yang dapat memfasilitasi 

seorang siswa untuk memberikan tutor 

sebaya kepada teman dalam kelompok untuk 

memahami konsep tertentu yang diberikan. 

Pembelajaran STAD (Student Teams-

Achievment Divisions) adalah tipe 

pembelajaran kooperatif yang paling 

sederhana [3]. Dalam pembelajaran 

kooperatif tipe STAD, siswa dikelompokkan 

dalam kelompok heterogen yang tugasnya 

menuntaskan materi melalui tutorial dan 

diskusi. STAD dipilih karena pembelajaran 

kooperatif tersebut memberikan penilaian 

pada kinerja secara kelompok (secara 

akumulatif) dengan tetap dapat 

menunjukkan kontribusi setiap individu di 

dalam kelompok [4]. 
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Model kooperatif tipe STAD 

memiliki kekurangan khususnya untuk 

karakteristik pembelajaran sains 

penerapannya menjadi kurang optimal. 

Pembelajaran sains, khususnya kimia 

membutuhkan pemahaman konsep yang 

matang sehingga kerjasama kelompok untuk 

mencapai penguasaan konsep tersebut dirasa 

tidak cukup. Penguasaan konsep kimia dapat 

lebih dioptimalkan jika siswa diberikan 

kesempatan untuk mengkonstruk sebuah 

konsep melalui pendekatan keterampilan 

proses sains. Oleh karena itu, penerapan 

STAD perlu didukung model pembelajaran 

yang berbasis peningkatan kemampuan 

proses sains, misalnya model inkuiri. 

Kekuatan dan kelebihan model 

inkuiri dan model kooperatif tipe STAD 

tersebut saling melengkapi dan menutupi 

kekurangan masing-masing sehingga 

kombinasi keduanya dianggap merupakan 

kombinasi yang baik. Integrasi keduanya 

menjadi sebuah model pembelajaran baru 

yang dikenal sebagai model pembelajaran 

INSTAD. Penggunaan model INSTAD 

diharapkan dapat mengatasi permasalahan 

dalam kegiatan belajar mengajar di kelas 

kemudian berdampak baik pada hasil belajar 

serta ketuntasan belajar siswa. 

 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada 11 – 

30 Mei 2015, bertempat di SMAN 8 

Mataram. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen dengan desain 

eksperimen semu (quasi experiment) bentuk 

posttest only non-equivalent control group 

design. Variabel yang diamati berupa 

variabel bebas (model pembelajaran yang 

diterapkan pada kelas sampel, yaitu 

INSTAD untuk kelas eksperimen dan 

konvensional untuk kelas kontrol) dan 

variabel terikat (hasil belajar kimia siswa 

dalam ranah kognitif). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI 

IPA SMAN 8 Mataram Tahun Ajaran 

2013/2014. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling. Kelas XI 

IPA 3 terpilih sebagai kelas kontrol 

sedangkan kelas XI IPA 4 terpilih sebagai 

kelas eksperimen. 

Data kemampuan awal kedua kelas 

sampel diperoleh melalui teknik 

dokumentasi dan merupakan data nilai 

ulangan semester kimia siswa pada semester 

terakhir/terdekat dengan pelaksanaan 

penelitian. Hasil belajar dalam penelitian ini 

yakni hasil belajar kimia siswa dalam ranah 

kognitif. Pada akhir penelitian, untuk 

mendapatkan data hasil belajar (data 
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kemampuan akhir) siswa, dilakukan post-

test terhadap kedua kelas sampel. 

Data kemampuan siswa dianalisis 

menggunakan teknik statistik, meliputi uji 

normalitas, uji homogenitas varians dan uji 

beda (uji-t dan Mann Whitney U-Test). Oleh 

karena data kemampuan akhir yang 

diperoleh tidak terdistribusi normal dan 

homogen, maka digunakan statistik Mann 

Whitney dengan pendekatan kurva Z untuk 

menguji hipotesis pada penelitian ini. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis nilai data awal siswa 

untuk kelas XI IPA 3 dan XI IPA 4 

diperoleh bahwa data homogen dan 

terdistribusi normal, maka dilakukan uji 

beda (uji-t) menggunakan rumus polled 

varians. Hasil analisis uji beda (uji-t) 

menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan 

kemampuan awal yang signifikan antara 

siswa kelas XI IPA 3 dan XI IPA 4. 

Kegiatan pembelajaran dilakukan 

pada kedua kelas dengan menggunakan 

rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

yang berbeda. Kelas XI IPA 3 diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran 

konvensional sedangkan kelas XI IPA 4 

diajarkan dengan model INSTAD. 

Persentase keterlaksanaan RPP untuk kelas 

kontrol mencapai 100% sedangkan untuk 

kelas eksperimen mencapai 98,4%. 

Penilaian dalam penelitian yang 

dilakukan berupa penilaian dalam ranah 

kognitif siswa berupa posttest dengan 

menggunakan soal pilihan ganda (multiple 

choices) lima kemungkinan pilihan jawaban 

(a, b, c, d, dan e). Validitas item soal diuji 

menggunakan uji validitas ahli (construct 

validity) dan uji validitas internal yang 

kemudian dianalisis menggunakan rumus 

korelasi point biserial, sedangkan uji 

reabilitas menggunakan teknik KR20. 

Diperoleh 19 butir soal valid berdasarkan uji 

validitas internal dengan reliabilitas sebesar 

0,8 (kategori tinggi). Pengaruh penerapan 

model pembelajaran INSTAD dilihat dari 

perbandingan nilai akhir hasil belajar siswa 

dalam ranah kognitif (posttest) antara kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. 

Berdasarkan analisis data posttest 

yang telah dilakukan, didapatkan nilai rata-

rata siswa di kelas eksperimen adalah 79,51 

lebih tinggi dibandingkan dengan siswa di 

kelas kontrol yaitu 47,58. Dimana nilai 

tertinggi dan terendah untuk kelas 

eksperimen adalah 100 dan 36,84 sedangkan 

kelas kontrol 73,68 dan 26,32. Ketuntasan 

klasikal untuk kelas eksperimen mencapai 

75% dan kelas kontrol 0%. 
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Secara ringkas hasil posttest untuk 

kedua kelas sampel tersaji dalam Tabel 1 

berikut: 

No Aspek 
Kelas 

Kontrol 

Kelas 

Eksperimen 

1 
Jumlah 

siswa  

25 28 

2 
Nilai 

tertinggi  

73,68 100 

3 
Nilai 

terendah  

26,32 36,84 

4 Rata-rata  47,58 79,51 

5 
Persentase 

ketuntasan  

0% 75% 

Tabel 1 Data posttest kelas kontrol dan kelas 

eksperimen 

 

Hasil uji hipotesis dengan Mann-

Whitney U-Test, diperoleh nilai Zhitung 

sebesar 4,99 lebih besar daripada Ztabel 

sebesar 1,99 yang berarti Ho ditolak dan Ha 

diterima, sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa model pembelajaran INSTAD 

memberikan pengaruh signifikan yang lebih 

baik daripada model pembelajaran 

konvensional terhadap hasil belajar kimia 

materi koloid pada siswa kelas XI IPA 

SMAN 8 Mataram tahun ajaran 2014/2015. 

 Perbandingan antara data awal dan 

data akhir (posttest) kedua kelas sampel 

tersaji dalam Grafik 1. 

 

Grafik 1 Nilai rata-rata kelas kontrol dan 

kelas eksperimen  

Dari grafik tersebut terlihat bahwa 

dari data awal ke data posttest untuk kedua 

kelas sampel terjadi peningkatan, akan tetapi 

peningkatan dari kelas eksperimen 

signifikan, sedangkan kelas kontrol tidak. 

Perbedaan hasil belajar antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol ini 

mengisyaratkan adanya pengaruh positif 

penggunaan model pembelajaran INSTAD 

dalam mempelajari materi koloid. Pada 

kelas eksperimen, siswa dituntut untuk 

mengikuti pola pembelajaran model 

INSTAD yang bersifat mengaktifkan siswa. 

Prinsip-prinsip dan tahapan-tahapan (sintak) 

pembelajaran model INSTAD yang 

diterapkan pada kelas eksperimen 

merupakan intergrasi dari dua model 

pembelajaran, yakni model inkuiri dan 

model kooperatif tipe STAD. 

Inkuiri yang terkandung dalam 

INSTAD dapat merangsang siswa lebih aktif 

dalam proses belajar. Inkuiri membantu 
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siswa belajar mengkonstruk kemampuan 

melalui kegiatan penemuan untuk 

mendapatkan konsep [5]. Siswa tidak lagi 

bergantung dari apa yang disampaikan guru, 

namun menjadi siswa yang aktif untuk 

mengkonstruk kemampuan sendiri melalui 

berbagai referensi. 

Dalam proses menemukan dan 

membangun atau mengkonstruk sendiri 

pengetahuan itu, siswa memberi makna 

disetiap langkah pembelajaran yang 

ditempuhnya. Pemaknaan itu diperoleh 

siswa melalui pengalaman nyata bukan 

hanya sekedar menerima atau mendengar 

penjelasan dari guru. Dengan demikian, 

materi yang dipelajari terasa lebih bermakna 

dan akan lebih lama diingat siswa. Belajar 

dengan bermakna akan memberikan 

kemampuan untuk mengingat sesuatu lebih 

lama dan memberikan pemahaman yang 

lebih mendalam. Pengetahuan yang 

dibangun sendiri melalui model ini dapat 

memperkaya dan memperdalam materi yang 

dipelajari sehingga retensinya menjadi lebih 

baik [6]. 

Sedangkan komponen lain model 

INSTAD, STAD, dipandang mampu 

meningkatkan motivasi belajar siswa karena 

mampu memunculkan rasa persaingan 

positif antar siswa dalam kelompok dan 

antar kelompok dalam unit kelas. Sesuai 

dengan perkembangan psikologi dimana 

pada umumnya setiap anak memiliki rasa 

ingin diakui dan ingin tampil sebagai yang 

terbaik. Pembentukan kelompok kooperatif 

dalam kegiatan pembelajaran ini 

merangsang rasa persaingan positif untuk 

menjadi yang terbaik dalam diri siswa. 

Dalam kegiatan pembelajarannya, 

setiap siswa dan setiap kelompok dalam 

kelas eksperimen berlomba-lomba untuk 

menjadi yang tercepat dan tertepat dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan karena 

diakhir pembelajaran guru mengumumkan 

dan memberikan penghargaan pada 

kelompok terbaik selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Pemberian 

penghargaan (reward) tersebut membuat 

siswa lebih semangat dan termotivasi untuk 

aktif belajar dan bersaing secara sehat dan 

positif. 

Pembelajaran kooperatif juga 

memungkinkan terjadinya tutorial sebaya 

dimana siswa yang memiliki pengetahuan 

awal lebih dapat menjadi tutor sebaya 

dengan menjelaskan, mengajarkan dan 

membantu teman sekelompoknya untuk 

memahami materi yang dipelajari. Interaksi 

seperti ini tentunya juga akan memperkuat 

rasa persahabatan diantara siswa dan juga 

akan menimbulkan ketergantungan positif 

antar siswa. Interaksi sosial dalam diskusi 
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kelompok mampu mengkonstruk 

pengetahuan siswa [7]. Peningkatan hasil 

belajar ranah kognitif didukung dengan 

adanya kerjasama pada saat diskusi dengan 

teman kelompok kooperatif untuk 

membantu satu sama lain dalam rangka 

mencapai keberhasilan individu dan 

kelompok [8]. 

Secara lengkap, langkah-langkah 

pembelajaran model INSTAD adalah 

mengidentifikasi dan merumuskan masalah, 

merumuskan hipotesis, merancang 

percobaan, menganalisis data, membuat 

kesimpulan/generalisasi, menyajikan dan 

mempresentasikan hasil, melakukan tes 

individu serta penghargaan kelompok. 

Disetiap tahapan pembelajaran tersebut 

siswa dituntut untuk mengembangkan sikap 

dan pola pikir secara ilmiah, mulai dari 

merumuskan masalah, merumuskan 

hipotesis, merancang percobaan, melakukan 

percobaan, menganalisis hasil hingga tahap 

generalisasi dilakukan secara ilmiah. 

Sedangkan menjelang akhir kegiatan 

pembelajaran, terdapat langkah pengulangan 

pembelajaran yakni presentasi, tanya jawab 

dan diskusi kelas yang memungkinkan 

terjadinya pemerataan konsep lebih 

menyeluruh antar seluruh siswa dengan 

selalu dalam pengawasan dan bimbingan 

guru. Pengulangan mampu memperkuat 

koneksi syaraf dan memperkuat retensi, 

sehingga daya ingat siswa menjadi lebih 

baik [9]. 

Tidak seperti kelas eksperimen yang 

pola pembelajannya berpusat pada siswa, 

pada kelas kontrol proses pembelajaran 

berpusat pada guru, sehingga tahapan-

tahapan pembelajaran di atas tidak 

dilakukan siswa pada kelas kontrol. Secara 

umum, aktivitas siswa pada kelas kontrol 

hanya didominasi dengan kegiatan-kegiatan 

seperti mencatat materi, mendengarkan 

penjelasan guru dan berdiskusi kelompok 

menjawab soal-soal latihan tanpa adanya 

variasi sehingga pola pembelajaran terkesan 

monoton. Dikarenakan pembelajaran yang 

monoton, rasa ingin tahu serta ketertarikan 

siswa untuk belajar rendah [10]. Siswa 

dikelas kontrol selama kegiatan diskusi 

cenderung pasif, hanya beberapa siswa yang 

mendominasi diskusi. 

 

4. KESIMPULAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran INSTAD memberikan 

pengaruh signifikan yang lebih baik 

daripada model pembelajaran konvensional 

terhadap hasil belajar kimia materi koloid 

pada siswa kelas XI IPA SMAN 8 Mataram 
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tahun ajaran 2014/2015. Pengaruh signifikan 

tersebut terlihat dari perbedaan signifikan 

nilai rata-rata posttest di kelas kontrol dan di 

kelas eksperimen dimana nilai rata-rata 

untuk kelas kontrol adalah sebesar 47,58 

dengan ketuntasan klasikal 0% sedangkan 

untuk kelas eksperimen sebesar 79,51 

dengan ketuntasan klasikal mencapai 75%. 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang sudah 

dilakukan, peneliti mengajukan beberapa 

saran yaitu: 

1) Model INSTAD dapat dipilih sebagai 

alternatif model pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar kimia siswa 

pada materi koloid. 

2) Kepada mahasiswa (calon guru kimia) 

agar dapat meneliti lebih lanjut 

penggunaan model pembelajaran 

INSTAD pada materi pokok yang lain. 

3) Agar hasil penelitian lebih maksimal 

perlu dilakukan analisis aspek yang lain 

(psikomotorik dan afektif) untuk menilai 

aktivitas siswa di kelas. 
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