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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Novick terhadap hasil belajar kimia 

pada materi kesetimbangan kimia pada siswa kelas XI IPA SMAN 8 Mataram tahun ajaran 2014/2015. Hasil belajar 

dalam penelitian ini adalah hasil belajar dalam bentuk pengetahuan (ranah kognitif). Penelitian ini merupakan penelitian 

quasi experimental dengan populasi seluruh siswa kelas XI IPA SMAN 8 Mataram tahun ajaran 2014/2015. 

Pengambilan sampel dengan teknik random sampling. Kelas yang dijadikan sampel adalah kelas XI IPA 1 sebagai kelas 

eksperimen yang menggunakan model pembelajaran Novick dan kelas XI IPA 2 sebagai kelas kontrol yang 

menggunakan model pembelajaran Konvensional. Data diperoleh dengan menggunakan posttest yang dilaksanakan pada 

pertemuan akhir. Analisis data yang digunakan untuk hasil belajar dalam bentuk pengetahuan adalah uji-t. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pada kelas eksperimen  diperoleh nilai rata-rata 71,39 dengan ketuntasan klasikal 

76,66%, sedangkan pada kelas kontrol diperoleh nilai rata-rata 65,08 dengan ketuntasan klasikal 43,33%. Hasil uji-t 

pada taraf signifikan 5% diperoleh thitung 2,47 > ttabel 2,00 yang berarti Ha pada penelitian ini diterima atau Ho ditolak. 

Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran Novick memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap hasil belajar kimia 

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

Kata Kunci : pembelajaran Novick, hasil belajar , kesetimbangan kimia 

  

 

ABSTRACT 

This study aims to determine the effect Novick learning model for learning outcomes on chemical equilibrium 

topic in class XI IPA SMAN 8 Mataram in academic year of 2014/2015. Learning outcomes in this study is the result of 

learning in the form of knowledge (cognitive). This study is a quasi-experimental study whose population are all 

students in grade XI IPA SMAN 8 Mataram in academic year of 2014/2015. Sampling was undertaken randomly. The 

class XI IPA 1 as an experimental class that uses a Novick learning model and class XI IPA 2 as the control class that 

uses conventional learning models. Data obtained using the posttest conducted at the end of the meeting. Analysis of the 
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data used for the learning outcomes in the form of knowledge is the t-test. Results showed that the experimental class 

average values obtained with classical completeness 71.39 and 76.66%, while the control class average values obtained 

65.08 with 43.33% classical completeness. T-test results on a significant level of 5% obtained t 2.47 > 2.00 which 

means Ha ttable this research Ho accepted or rejected. This suggests that learning Novick gives a better effect on 

learning outcomes chemistry class XI IPA SMAN 8 Mataram in  academic year of 2014/2015. 

Key Word: Novick learning, learning outcomes, chemistry equilibirium         

                                                                                                                                                            

Pendahuluan 

Materi kesetimbangan merupakan salah satu 

pokok bahasan pada pembelajaran Kimia SMA kelas XI. 

Pokok bahasan ini diajarkan pada akhir semester ganjil. 

Menurut hasil wawancara dengan guru SMAN 8 Mataram 

adalah seringkali karena pokok bahasan sebelumnya 

menyita banyak waktu, pokok bahasan kesetimbangan 

kimia diajarkan seadanya saja sehingga siswa tidak terlalu 

menguasai pokok bahasan ini. Padahal kesetimbangan 

kimia sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-

hari. Pembelajaran akan lebih bermakna jika dapat 

dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan 

menerapkan suatu model pembelajaran yang tepat, maka 

pada pembelajaran pokok bahasan kesetimbangan kimia 

ini akan lebih menyenangkan dan banyak hal yang bisa 

dipelajari dan diaplikasikan oleh siswa.  

Semakin berkembangnya inovasi pembelajaran 

yang mengacu pada paradigma konstrutivisme (Sardiman, 

2007), menyebabkan  terjadinya pergeseran pola 

pembelajaran dari teacher centered menjadi student 

centered. Hal ini menjadi sebuah oase baru dalam 

pemecahan masalah yang dialami oleh SMA Negeri 8 

Mataram. Salah satu permasalahan tersebut berdasarkan 

hasil wawancara peneliti dengan guru SMA Negeri 8 

Mataram, adalah rendahnya aktivitas belajar siswa di 

kelas akibat pola pembelajaran yang masih berpusat pada 

guru (teacher centered). Pola pembelajaran teacher  

centered yang selama ini digunakan, kurang 

efektif dalam meningkatkan aktvitas belajar siswa di 

kelas. Beberapa aktivitas siswa yang teramati peneliti 

selama observasi awal yang dilakukan pada materi laju 

reaksi, antara lain: guru menjadi pusat pembelajaran, 

sedikit siswa yang mau bertanya dan hanya sebagian kecil 

siswa yang mampu menjawab pertanyaan dari guru. 

Tugas-tugas sering tidak terselesaikan dengan baik dan 

kerja sama belajar masih rendah. Ketika melakukan 

diskusi, siswa yang aktif masih sedikit dan biasanya yang 

aktif tersebut adalah orang-orang tertentu saja. Mengejar 

target penyajian materi menjadi tujuan utama sehingga 

kegiatan ceramah oleh guru lebih banyak berlangsung 

dibandingkan aktivitas lainnya. Pola pembelajaran teacher 

centered yang diterapkan semakin mempersulit siswa 

dalam memahami konsep karena materi yang bersifat 

abstrak tidak divisualisasikan oleh guru. Kesetimbangan 

kimia merupakan materi kelas XI yang cukup sulit 

dipahami oleh siswa. Konsep kimia yang terdapat di 

dalam materi tersebut seringkali menimbulkan 

miskonsepsi pada siswa. Menurut hasil wawancara 

dengan guru mata pelajaran kimia, kesalahan yang sering 

terjadi pada siswa dalam mempelajari materi ini antara 

lain : 1) siswa seringkali salah dalam memahami konsep 

kesetimbangan kimia 2) siswa sering kali terbalik dan 

tertukar dalam mengidentifikasi pengaruh dari faktor yang 

mempengaruhi arah reaksi kesetimbangan, 3) siswa sering 
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kali salah dalam menentukan arah reaksi, 4) siswa 

seringkali salah dalam menentukan Kp, Kc, dan hubungan 

antara Kp dan Kc,  sehingga ketuntasan dari 

kesetimbangan kimia di SMAN 8 Mataram tidak tercapai. 

Penelitian ini mencoba menggunakan model 

Pembelajaran Novick yang berpusat pada siswa (student 

centered) sebagai solusi alternatif untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa SMA Negeri 8 Mataram. Model 

pembelajaran Novick adalah salah satu model 

pembelajaran konstruktivisme yang bermakna dan dapat 

memahamkan siswa terhadap konsep Kimia. Model 

pembelajaran Novick adalah model pembelajaran yang 

memfasilitasi siswa untuk mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri. Novick (1982) mengusulkan tiga 

fase pembelajaran yakni exposing alternative framework 

(mengungkap konsepsi awal siswa), creating conceptual 

conflict (menciptakan konflik konseptual) dan 

encouraging cognitive accommodation (mengupayakan 

terjadinya akomodasi kognitif). Pada fase pertama, guru 

dapat mengungkap konsepsi awal siswa dengan 

menyajikan suatu fenomena kemudian siswa diminta 

untuk meramalkan fenomena yang diberikan oleh guru. 

Konsepsi awal siswa bisa sesuai atau tidak sesuai dengan 

konsepsi ilmiah, untuk itulah pada fase kedua, guru 

menciptakan konflik konseptual untuk mengarahkan 

siswa secara perlahan menuju ke arah ilmiah. Dengan 

demikian, menciptakan konflik konseptual menjadikan 

siswa merasa tidak puas terhadap kenyataan yang 

dihadapinya sehingga pada fase ketiga, guru dapat 

mengupayakan terjadinya akomodasi kognitif.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman (2012) 

tentang efektifitas model pembelajaran Novick dalam 

pembelajaran kimia kelas XII IA2 SMAN 1 Donri-Donri 

menyatakan bahwa model pembelajaran Novick cukup 

efektif dilihat dari hasil analisis deskriptif menunjukan 

bahwa nilai rata-rata seluruh siswa sebesar 77,00, 

persentase ketuntasan kelas sebesar 65,52 %. Penelitian 

yang dilakukan oleh Yunita (2013) tentang studi 

komparasi miskonsepsi siswa pada pelajaran biologi 

melalui model pembelajaran tipe Novick dan 

Konstruktivisme Kolaboratif menyatakan bahwa hasil uji 

hipotesis tingkat miskonsepsi siswa melalui pembelajaran 

Konstruktivisme tipe Novick dan Konstruktivisme 

Kolaboratif diperoleh nilai p- value  < 0,05 (0,002 < 

0,05), sehingga dapat dikatakan terdapat perbedaan 

tingkat miskonsepsi siswa SMAN 4 Surakarta tahun 

pelajaran 2012/2013 melalui pembelajaran 

Konstruktivisme tipe Novick dan pembelajaran berbasis 

Konstruktivis-Kolaboratif. Beberapa peneliti di atas 

melakukan penelitian tentang  model pembelajaran 

Novick dengan materi dan mata pelajaran yang berbeda, 

untuk itu peneliti mencoba untuk meneliti pengaruh 

pembelajaran Novick terhadap materi dan mata pelajaran 

yang berbeda juga. 

Keunggulan model pembelajaran Novick adalah 

proses penyimpanan memori pengetahuan yang diperoleh 

siswa berlangsung lebih lama dan dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir siswa menjadi berpikir ilmiah. 

Selain itu, penerapan model pembelajaran ini juga 

menjadikan siswa aktif dalam proses pembelajaran 

sehingga siswa lebih termotivasi dalam belajar (Sulaiman, 

2011).  

Dari latar belakang tersebut, penulis berusaha 

untuk menggali lebih dalam mengenai model 

pembelajaran tersebut di atas dalam sebuah penelitian 

yang berjudul ”Pengaruh Model Pembelajaran Novick 

terhadap  Hasil  Belajar Kimia Siswa Kelas XI IPA 

SMAN 8 Mataram” dengan metode penelitian 
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eksperimen semu (quasi- experiment) yang terdiri dari 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

 Adapun yang menjadi batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah :1) Model pembelajaran yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran Novick, 2) Subyek penelitian adalah siswa 

kelas XI IPA SMAN 8 MATARAM, 3) Materi yang akan 

diajarkan adalah materi Kesetimbangan Kimia, 4) Hasil 

belajar yang dimaksud adalah hasil belajar kognitif siswa 

 Rumusan masalah dalam penelitian adalah apakah 

terdapat pengaruh model pembelajaran Novick terhadap 

hasil belajar kimia  siswa kelas XI IPA SMA Negeri 8 

Mataram? 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

Novick terhadap  hasil belajar kimia siswa kelas XI IPA 

SMA Negeri 8 Mataram. 

 

Metodologi Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam  penelitian ini 

adalah metode quasi experiment (eksperimen semu) 

dengan teknik postest control group design (IKIP Malang, 

1997). Pembelajaran yang digunakan pada kelas 

eksperimen adalah model pembelajaran Novick 

sedangkan pembelajaran yang digunakan pada kelas 

kontrol adalah pembelajaran teacher centered dengan 

model Konvensonal (ceramah). Variabel dalam penelitian 

ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel 

bebas dalam penelitian adalah penerapan model 

pembelajaran Novick sedangkan variabel terikat penelitian 

ini  adalah hasil belajar siswa. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 

IPA SMA Negeri 8 Mataram sebanyak 118 siswa yang 

terdistribusi ke dalam 4 kelas. Teknik penentuan sampel 

yang terdiri dari dua kelas (kontrol dan eksperimen) telah 

ditentukan oleh pihak sekolah (sample equivalen). 

Penentuan kelas eksperimen dan kontrol dilakukan 

dengan random sampling. Kelas XI IPA 1 terpilih sebagai 

kelas eksperimen yaitu proses pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Novick dan kelas XI 

IPA 2 terpilih sebagai kelas kontrol. Instrumen yang 

digunakan untuk pengambilan data hasil belajar ranah 

kognitif berupa tes. Instrumen yang akan digunakan 

terlebih dahulu diuji validitas kemudian diuji 

reliabilitasnya. Pengujian hipotesis pada penelitian ini 

menggunakan rumus statistik parametris Kuder 

Richardson (K-R 20).  

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan tes untuk 

hasil belajar siswa. Kemudian hasil tes diuji normalitas, 

homogenitas, dan uji-t. Instrumen pelaksanaan penelitian 

yang digunakan berupa silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), media pembelajaran lembar kerja 

siswa (LKS). Silabus disusun berdasarkan standar isi dan 

RPP merupakan rincian dari silabus yang berisi rencana 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi inti. Uji 

normalitas yang digunakan adalah Chi kuadrat dan uji 

homogenitas menggunakan uji F Sugiono, setelah itu 

dilakukan uji-t menggunakan polled varians. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Deskripsi data 

Dalam penelitian data yang terkumpul data pre-test dan 

data posttest. 

Hasil Pre-test dan Posttest 

a. Hasil Pre-test  
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Tabel 4.1 Hasil Pre-test siswa Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Aspek Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Jumlah siswa 

Nilai tertinggi 

Nilai terendah 

Nilai rata-rata 

Ketuntasan 

(KKM= 65) 

30 

47,36 

10,52 

32,65 

0% 

30 

52,63 

10,52 

32,97 

0 % 

 

Tabel 4.2 Hasil Uji Hipotesis Pre-test 

  Uji 

 

 

Nilai 

Normalitas 
Homoge

nitas 
T 

Kelas 

eksperimen 

Kelas 

kontrol 

Hitung 9,84 4,60 1.14 0.06 

Tabel 11,07 11,07 1,87 2,00 

Keterangan:   𝑋2
hitung < 𝑋2

tabel   data normal 

Fhitung < Ftabel   data homogen 

thitung <  ttabel  Ho diterima 

 

b.  Hasil Posttest  

Tabel 4.3 Hasil Posttest siswa Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

Aspek 
Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Jumlah siswa 

Nilai tertinggi 

Nilai terendah 

Nilai rata-rata 

Ketuntasan 

(KKM= 65) 

30 

84,21 

57,89 

71,13 

76,66% 

30 

84,21 

42,10 

65,08 

43,33% 

 

Tabel 4.4 Hasil Uji Hipotesis Posttest 

  

            uji 

Nilai 

Normalitas 
Homoge

nitas 
T 

Kelas 

eksperimen 

Kelas 

kontrol 

Hitung 6,59 8,82 3,44 2,47 

Tabel 11,07 11,07 1,87 2,00 

Keterangan:  𝑋2
hitung < 𝑋2

tabel  data normal 

Fhitung > Ftabel  data tidak homogen 

thitung > ttabel  Ho ditolak dan Ha diterima 

  

Pembahasan  

 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian 

eksperimen semu dengan rancangan  pre-test-posttest 

design yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran Novick terhadap hasil belajar Kimia siswa 

kelas XI IPA SMAN 8 Mataram Tahun Pelajaran 

2014/2015. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah hasil dalam ranah kognitif yang diukur 

menggunakan posttest, sehingga yang menjadi fokus 

pengamatan dalam penelitian ini adalah pengaruh model 

pembelajaran Novick terhadap hasil belajar kognitif, 

datanya diperoleh dari posttest yang dilakukan pada 

pertemuan terakhir. Model pembelajaran yang diterapkan 

di kelas eksperimen adalah model pembelajaran Novick, 

sedangkan model pembelajaran yang diterapkan di kelas 

kontrol adalah model pembelajaran Konvensional 

(ceramah). Masing-masing kelas diajar dengan materi 

yang sama yaitu kesetimbangan kimia yang berlangsung 

selama 5 pertemuan.  

Sampel penelitian terdiri dari dua kelas yakni 

kelas eksperimen (XI IPA 1) dan kelas kontrol (XI IPA 

2). Penentuan kelas eksperimen dan kelas kontrol 

ditentukan berdasarkan saran guru mata pelajaran Kimia 

SMAN 8 Mataram yang mengajar diseluruh kelas XI. 

Menurut guru mata pelajaran Kimia SMAN 8 Mataram 

kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2 memiliki minat belajar yang 

sama, hal ini dibuktikan oleh peneliti dengan memberikan 

pre-test.  
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Hasil Pre-test 

Kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi pre-test 

di awal pertemuan, nilai rata-rata hasil pre-test kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diberikan pada Gambar 5.1 

 

Gambar 5.1 Nilai rata-rata hasil pre-test kelas 

eksperimen dan kelas kontrol 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-

rata pre-test materi kesetimbangan kimia kelas 

eksperimen dan kelas kontrol hampir sama. Hasil uji-t 

menunjukkan bahwa Ho diterima, dengan kata lain tidak 

terdapat perbedaan nilai rata-rata hasil pre-test  yang 

signifikan antara kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2 SMAN 8 

Mataram tahun pelajaran 2014/2015 

Hasil Posttest 

 Kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi 

posttest di akhir pertemuan, nilai rata-rata hasil posttest 

kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan pada 

Gambar 5.2 

 

      Gambar 5.2 Nilai rata-rata hasil posttest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-

rata posttest kesetimbangan kimia kelas eksperimen lebih 

tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata kelas kontrol. 

Hasil uji-t menunjukkan bahwa Ho ditolak, sehingga 

model pembelajaran Novick memberikan pengaruh yang 

lebih baik dibandingkan dengan model Konvensional 

(ceramah) terhadap hasil belajar kimia siswa kelas XI IPA 

SMAN 8 Mataram Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Model pembelajaran Novick melibatkan 

pemecahan masalah tugas yang melatih siswa untuk aktif 

membangun dan mengatur pembelajarannya, serta 

menjadikan siswa lebih realistis.  Di lain pihak, model 

pembelajaran Konvensional (ceramah) jarang melibatkan 

pengaktifan pengetahuan awal dan jarang memotivasi 

siswa untuk memproses pengetahuannya, akibatnya 

pembelajaran menjadi kurang bermakna dan siswa 

menjadi pasif dalam pembelajaran. Adanya pembelajaran 

Novick yang diterapkan dapat menjadikan siswa aktif 

dalam mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi 

belajar siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa 

dengan materi pembelajaran, sehingga siswa lebih 

termotivasi dalam belajar karena mendapat pengetahuan 

baru dan pengalaman belajar yang kemudian dapat 
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meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman (2012) yang 

memberikan kesimpulan bahwa pembelajaran Novick 

pada siswa kelas XII IPA2 SMAN 1 Donri-Donri  UNM 

pada materi pokok gugus fungsi diperoleh efektivitas 

pembelajaran ditinjau dari ketuntasan kelas sebesar 86% 

dan ditinjau dari ketuntasan indikator sebesar 65.52%. 

Berdasarkan data yang disajikan oleh Najmawati (2012) 

didapatkan hasil belajar akibat menggunakan model 

pembelajaran Novick cukup efektif. 

Siswa yang mengikuti model pembelajaran 

Novick mendapatkan ruang lebih luas untuk belajar secara 

mandiri. Guru lebih banyak berposisi sebagai pengarah, 

pembimbing, pemberi fasilitas, dan motivator dalam 

pembelajaran.  Keadaan seperti ini sangat berpotensi 

untuk membangun konsep pada diri siswa secara mandiri, 

sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

Seseorang belajar jauh lebih baik melalui keterlibatannya 

secara aktif dalam proses belajar, yakni berpikir tentang 

apa yang dipelajari dan kemudian menerapkan apa yang 

telah dipelajari dalam situasi nyata. Model pembelajaran 

Novick ini lebih fokus pada pengkonstruksian 

pengetahuan siswa dari informasi penting yang diperoleh 

melalui pemecahan masalah secara kelompok baik 

kelompok kecil maupun kelompok besar. 

Proses yang terjadi di kelas eksperimen yang 

menerapkan model pembelajaran Novick lebih baik 

dibandingkan dengan proses yang terjadi di kelas kontrol 

yang masih menggunakan model pembelajaran 

Konvensional (ceramah dan penugasan). Proses dalam 

Pembelajaran Novick memiliki tahapan yang sesuai 

dengan pendekatan yang berpusat pada siswa (student 

centered approach), sehingga menuntut siswa 

menemukan sendiri pengetahuannya. Di lain pihak, model 

pembelajaran Konvensional masih menjadikan guru 

sebagai pusat pembelajaran, sehingga dalam proses 

pembelajaran guru lebih mendominasi. Perbedaan 

perlakuan yang diberikan di kelas eksperimen dan kelas 

kontrol menunjukkan adanya proses pembelajaran yang 

berbeda pula, sehingga proses dalam hal ini menjadi hal 

yang penting.  

Pada setiap awal pembelajaran guru selalu salam, 

menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memotivasi 

siswa sebagai persiapan mental siswa dalam proses 

pembelajaran. 

Pada kelas eksperimen setiap pertemuan diawali 

dengan penyajian gambar, video, dan demonstrasi yang 

berkaitan dengan materi kesetimbangan kimia, kemudian 

meminta masing-masing siswa untuk menuliskan konsep 

awal mereka mengenai kesetimbangan kimia berdasarkan 

gambar, video, dan demonstrasi yang telah disajikan. 

Kemudian guru membagikan LKS ke masing-masing 

kelompok untuk dikerjakan bersama-sama dengan 

anggota kelompok mereka. Guru hanya mengarahkan apa 

yang kelompok siswa harus lakukan untuk menyelesaikan 

tugas mereka, masing-masing kelompok memiliki 

masalah yang berbeda sehingga anggota kelompok fokus 

terhadap masalah kelompok sendiri tanpa bantuan dari 

kelompok lain. Dalam menyelesaikan masalah siswa 

diperbolehkan mencari informasi sebanyak-banyaknya 

baik dari buku, LKS, dan internet. Berdasarkan hasil 

observasi peneliti sebelum melakukan penelitian SMAN 8 

Mataram memiliki fasilitas internet yang cukup memadai 

sehingga hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan 

untuk melakukan penelitian. Tahap ini merupakan tahap 

kedua dari model pembelajaran Novick. Selanjutnya 

kelompok siswa mempersentasikan hasil kerja mereka 

kedepan kelas  dan memberikan kesempatan kepada 
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kelompok lain untuk bertanya. Dan masing-masing 

kelompok yang maju akan mendapat pertanyaan dari 

kelompok mereka. Pada setiap akhir pertemuan guru 

menegaskan kembali konsep yang benar kepada siswa 

dengan tujuan meluruskan konsep yang tidak ilmiah pada 

awal pertemuan tadi. 

Pada kelas kontrol pembelajaran berlangsung 

seperti biasa yaitu pada setiap pertemuan guru 

memperkenalkan siswa terhadap materi yang akan 

dipelajari pada hari itu. Guru menjelaskan semua materi 

dan pada akhir pertemuan siswa diberikan tugas untuk 

dikerjakan dirumah. Dalam pemberian tugas tidak semua 

siswa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sehingga 

proses pembelajaran benar-benar kurang efektif dalam 

upaya peningkatan hasil belajar.  

Dalam pelaksanaan pembelajaran Novick siswa 

lebih aktif dan proses pembelajaran lebih menarik 

dibandingkan dengan model pembelajaran Konvensional 

(ceramah).  

Model pembelajaran Novick memiliki banyak 

keuntungan, seperti yang dikatakan oleh Najmawati 

(2012), diantaranya adalah dapat meningkatkan motivasi, 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, 

meningkatkan kolaborasi, dan siswa lebih lama mengingat 

materi yang telah diajarkan. 

Pembelajaran Novick sangat berkaitan dengan 

teori Konstruktivistik, karena siswa mengkonstruk atau 

membangun sendiri pengetahuannya dari tugas yang 

dilakukan. Melalui tugas kelompok yang dilakukan setiap 

pertemuan, siswa menjadi mandiri, melatih tanggung 

jawab siswa terhadap tugas yang diberikan, mengajak 

siswa untuk terlibat langsung dan aktif dalam 

pembelajaran. Selain itu, dengan tugas pemecahan 

masalah siswa didorong melakukan banyak aktivitas 

seperti membaca kemudian menulis pemahaman mereka 

terhadap hal yang mereka baca, setelah itu menyelesaikan 

masalahnya kemudian melatih mereka utuk berbicara di 

depan kelas untuk mempresentasikan tugas yang telah 

mereka kerjakan. Melalui banyaknya aktivitas yang 

dilakukan oleh siswa selama proses pembelajaran, dapat 

lebih meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi, 

karena siswa ikut terlibat langsung dalam kegiatan 

pembelajarannya serta dapat memberikan pengalaman 

langsung bagi siswa sehingga pengetahuan yang diperoleh 

dapat lebih bermakna dan lebih lama untuk diingat. Siswa 

juga akan terbiasa untuk menyelesaikan tugas sesuai 

dengan masalah yang telah didapat. Hal ini dapat dilihat 

dari tugas yang sudah diselesaikan oleh masing-masing 

kelompok dengan sangat baik. Presentasi atas tugas yang 

didapat juga akan melatih keterampilan siswa dalam 

mengungkapkan gagasannya sehingga nantinya 

pemahaman sekaligus pengetahuan siswa dapat terbentuk 

dengan sendirinya. Hal ini sesuai dengan teori 

Konstruktivistik yang mendasari model pembelajaran 

Novick ini.  

Siswa yang mengikuti model pembelajaran Novick 

mendapatkan kesempatan lebih luas untuk belajar secara 

mandiri maupun berkolaborasi dengan siswa lain, 

sehingga pengetahuan yang didapat bisa lebih melekat 

dan bertahan lebih lama jika dibandingkan dengan siswa 

yang hanya mendengarkan informasi dari guru. Kondisi 

belajar optimal dapat meningkatkan kemampuan siswa 

menyerap dan mempertahankan materi pelajaran yang 

telah diberikan (Putra, 2010). 

Model pembelajaran Novick memberikan pengaruh 

yang lebih baik dari pada model pembelajaran 

konvensional terhadap prestasi belajar kimia siswa untuk 
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materi sistem kesetimbangan kimia yang dinilai 

menggunakan penilaian posttest siswa.  

Adapun kendala dalam melakukan penelitian ini 

adalah jam pelajaran Kimia di kelas eksperimen 

berlangsung setelah jam pelajaran Penjasorkes sehingga 

jam pelajaran Kimia banyak digunakan siswa untuk 

mengganti pakaian. Banyaknya hari libur dan hari penting 

sekolah yang bertepatan dengan jam pelajaran Kimia juga 

sangat mempengaruhi konsentrasi belajar siswa. Dalam 

pembagian kelompok sebagian siswa tidak mau 

berkelompok dengan teman yang ditentukan oleh guru, 

tetapi dengan bantuan guru mata pelajaran Kimia di kelas 

tersebut siswa mau berkelompok dengan teman yang 

sudah ditentukan oleh peneliti. 

Menurut peneliti hasil belajar dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu kesiapan belajar dan hubungan antar 

siswa. Kesiapan belajar siswa di kelas kontrol  dan kelas 

eksperimen sudah tampak dari pertemuan pertama, 

terbukti dari adanya buku catatan siswa yang berisi 

rangkuman materi Kesetimbangan secara lengkap dan 

disertai contoh latihan soal, padahal materi kesetimbangan 

baru akan dipelajari siswa pada pertemuan tersebut. 

Kesiapan belajar ini ditunjukan dari sebagian siswa di 

kelas kontrol maupu kelas eksperimen. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Slameto (2010), bahwa siswa yang telah 

memiliki kesiapan dalam belajar maka hasil belajarnya 

akan lebih baik. 

Pembelajaran Novick tidak seperti pembelajaran 

Konvensional yang harus mendengarkan guru 

menyampaikan dan menjelaskan konsep, melainkan 

siswalah yang menemukan, memahami dan 

menyampaikan konsep yang mereka peroleh, sehingga 

kemampuan siswa untuk mengingat dan memahami 

konsep lebih mudah dan lama. Menurut Mariana (2010) 

pembelajaran yang terpusat kepada siswa merupakan 

pembelajaran yang sangat bermanfaat,karena siswa 

terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan 

menemukan sendiri pengetahuannya, hal ini yang akan 

memberikan pengetahuan jangka panjang bagi siswa. 

  

Kesimpulan dan Saran 

a. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, 

maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

Novick memberikan pengaruh yang lebih baik dari pada 

model pembelajaran Konvensional (ceramah) terhadap  

hasil belajar kimia siswa kelas XI IPA SMAN 8 Mataram 

tahun pelajaran 2014/2015. 

 

b. Saran 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, 

peneliti mengajukan beberapa saran yaitu: 1) Peneliti 

selanjutnya dapat menggunakan model pembelajaran 

Novick dengan menggunakan penilaian ranah lainnya. 2) 

Kepada mahasiswa (calon guru kimia) agar dapat meneliti 

lebih lanjut dengan menggunakan model pembelajaran 

Novick pada materi pokok yang lain. 
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