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ABSTRAK 

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran kooperatif tipe 

STAD (Student Team Achivement Divisions) berbantuan media molymod terhadap hasil belajar 

materi pokok bentuk molekul pada siswa kelas XI SMAN 1 Gunungsari tahun ajaran 2016/2017. 

Desain penelitian yang digunakan adalah quasi experimental. Populasi penelitian yaitu seluruh 

siswa kelas XI IPA SMAN 1 Gunungsari yang berjumlah 123 orang yang tersebar dalam empat  

kelas. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Kelas yang 

dijadikan sampel adalah kelas XI IPA 1 sebagai kelas eksperimen yang diberi perlakuan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media molymod dan kelas XI IPA 2 sebagai 

kelas kontrol yang diberi perlakuan model konvensional. Hasil Uji F menunjukkan varians data 

homogen, sehingga data dianalisis dengan uji t separated varians pada taraf signifikan 5%. Dari 

analisis data diperoleh  nilai thitung 3,67 > nilai ttabel 2,00 . Berdasarkan nilai rata-rata kelas 

eksperimen 71 > nilai rata-rata kelas kontrol 63 dan ketuntasan klasikal kelas eksperimen 31% > 

ketuntasan klasikal kelas kontrol 10%. Hal tersebut menunjukkan  bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Student Team Achivement Divisions) berbantuan media molymod  

berpengaruh positif terhadap hasil belajar kimia materi pokok bentuk molekul pada siswa kelas 

XI SMAN 1 Gunungsari tahun ajaran 2016/2017.  

 

 

Kata-kata kunci: Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD, Media Molymod, Bentuk Molekul, Hasil Belajar 

 

  



ABSTRACT 

Abstract – This research aims to determine the effect of cooperative learning STAD (Student 

Team Achivement Divisions) type supported molymod media to the learning outcome students 

of the main subject topic of molecular shape  of class XI SMAN 1 Gunungsari 2016/2017 

academic year. The research was designed as a quasi-experiment. The research population is all 

students of class XI IPA SMAN 1 Gunungsari which total of 123 people spread in four classes. 

The sampling technique in this research was purposive sampling. Selected samples were XI 

science-1 class as an experimental class experiencing cooperative learning STAD (Student Team 

Achivement Divisions) type with molymod media and XI science-2 class as the control class 

experiencing conventional model. The F test result showed homogeneous data variance, so that 

data was analyzed by t separated variance test at 5% significant level. From the data analysis 

obtained tcount value 3.67> ttable value 2.00. Based on the average value of the experimental class 

71> the average value of the control class 63 and the classical completion of the experimental 

class 31%> the classical completion of the control class 10%. It showed that cooperative learning 

STAD (Student Team Achivement Divisions) type with molymod media  does give positive 

impaction learning outcome students of the molecular shape topic of class XI SMAN 1 

Gunungsari 2016/2017 academic year. 
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PENDAHULUAN 

 

Salah satu cabang dari pembelajaran 

sains adalah pembelajaran kimia. Kimia 

merupakan salah satu mata pelajaran yang 

kurang diminati oleh hampir sebagian besar 

siswa (Suyanti, 2010).. Kegiatan belajar 

merupakan respon terhadap kondisi atau 

stimulus dari lingkungan. Belajar atau tidak 

seseorang bergantung kepada faktor 

kondisional dari lingkungan. Lingkungan 

dapat berupa lingkungan keluarga, 

masyarakat maupun lingkungan sekolah. 

Lingkungan sekolah  terdiri dari guru, 

media pembelajaran, buku teks, kurikulum, 

peraturan sekolah maupun  sumber-sumber 

belajar lainnya (Widoyoko, 2006).  

Nilai rata-rata ulangan kimia materi 

pokok teori atom Bohr dan mekanika 

kuantum siswa kelas XI IPA 1 sampai 

dengan XI IPA 4 berturut-turut, sebesar 56, 

58, 61 dan 54. Dengan nilai ketuntasan 



klasikal berturut-turut adalah 6,9 %, 6,9 %, 

12,5 % dan 6,9 %  menunjukkan bahwa 

hasil belajar kelas XI IPA masih tergolong 

rendah. Hasil belajar tersebut tergolong 

rendah karena nilai rata-rata masaih 

dibawah KKM yang ditentukan yaitu 75. Di 

SMAN 1 Gunungsari masih menggunakan 

model konvensional, yang dalam proses 

kegiatan pembelajarannya paling sering 

dilakukan adalah guru menyampaikan 

materi melalui metode ceramah, siswa 

mencatat materi yang disampaikan oleh 

guru dan guru memberi tugas untuk 

dikerjakan.  

Menurut Ismail (2012) penggunaan 

model konvensional tanpa adanya variasi 

didalamnya dapat mengakibatkan 

pembelajaran kurang produktif. Cara 

pembelajaran yang monoton dan kurang 

memperhatikan situasi siswa, penyesuaian 

pendekatan, metode serta materi yang 

diajarkan dapat membuat hasil belajar 

rendah. Hal ini dikarenakan siswa kurang 

aktif akibat proses pembelajaran yang 

membosankan. 

Pembelajaran konvensional tidak 

dapat membangun sikap aktif pada diri 

siswa sehingga akan berdampak pada 

pemahaman materi yang kurang baik. 

Terlihat bahwa siswa bersikap tak acuh 

terhadap pembelajaran, siswa sering sekali 

tidak meperhatikan guru saat mengajar, 

cenderung ingin segera keluar kelas, 

bahkan tak jarang siswa beralasan izin 

untuk tidak mengikuti pelajaran kimia. 

Observasi tersebut dikuatkan berdasarkan 

hasil wawancara dengan guru mata 

pelajaran kimia di SMAN 1 Gunungsari, 

ibu Pebrina Hirniawati S.Pd. yang 

menyatakan bahwa pelajaran kimia 

merupakan salah satu mata pelajaran yang 

kurang diminati siswa. Kurangnya minat 

siswa dalam pembelajaran kimia dapat 

terlihat dari respon siswa yang pasif selama 

mengikuti proses belajar-mengajar di kelas.  

Menurut penelitian Nakhleh pada 

tahun 1992 dalam Sari (2013), banyak 

siswa mengalami miskonsepsi sebagai 

akibat dari proses internalisasi yang keliru, 

baik karena terminologi kimia maupun 

pengamatan terhadap materi secara 

makroskopis (dunia nyata) berbeda bahkan 

bertentangan dengan pengamatan secara 

mikroskopis. Miskonsepsi inilah yang 

menyebabkan pelajaran kimia dianggap 

sulit. Biasanya, kesulitan yang dialami 

siswa dalam mempelajari kimia bersumber 

pada kesulitan dalam memahami istilah dan 

kesulitan dalam memahami konsep kimia. 

Menurut Syafriani (2014) karakteristik 

materi bentuk geometri molekul ialah 

abstrak. Isi dari materi ini berupa gabungan 



antara pemahaman konsep dan aplikasi. 

Karakteristik materi seperti itu 

menyebabkan banyak siswa mengalami 

kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. 

Menurut Syafriani (2014) 

karakteristik materi bentuk geometri 

molekul ialah abstrak. Isi dari materi ini 

berupa gabungan antara pemahaman 

konsep dan aplikasi. Karakteristik materi 

seperti itu menyebabkan banyak siswa 

mengalami kesulitan dalam mengikuti 

pembelajaran. 

Bentuk molekul seharusnya dapat 

divisualisasikan dengan menggunakan 

media pembelajaran. Menurut Nurseto 

(2011) penggunaan media pembelajaran 

dapat memperlancar proses pembelajaran 

dan mengoptimalkan hasil belajar. Guru 

seyogyanya mampu memilih dan 

mengembangkan media yang tepat.  

Salah satu upaya agar pembelajaran 

kimia berjalan dengan efektif dengan 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Student Team 

Achievement Divisions). Pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Student Team 

Achievement Divisions) dapat membantu 

siswa dalam memahami materi kimia, 

Melalui proses diskusi dan mengemukakan 

pendapat siswa dapat bersikap aktif. Pada 

pembelajaran ini terdapat kuis yang 

dikerjakan oleh siswa secara individu di 

akhir pembelajaran berlangsung. Kuis 

tersebut akan membuat siswa menjadi 

termotivasi dalam belajar (Lestari, 2011). 

Pada penelitian ini, materi bentuk 

molekul akan sangat cocok menggunakan 

media molymod. Penggunaan media 

molymod pada materi bentuk molekul akan 

sangat membantu proses pembelajaran 

tersebut. penggunaan media ini diharapkan 

agar siswa dapat lebih mudah memahami, 

melihat, dan membuat sendiri, bentuk dari 

molekul-molekul yang diinginkan. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, 

peneliti menggabungkan dua faktor penting 

dalam rancangan pembelajaran yaitu model 

pembelajaran dan media pembelajaran. 

Rancangan pembelajaran yang dimaksud 

adalah pembelajaran kooperatif tipe STAD 

(Student Teams Achievement Divisions) 

dengan bantuan media molymod. Model 

pembelajaran ini dapat memacu siswa 

untuk bersikap aktif karena adanya 

kompetisi antar tim sedangkan media 

molymod dapat digunakan dengan mudah 

untuk merangkai bentuk molekul. Melalui 

model pembelajaran dengan bantuan  media 

tersebut, diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman siswa dalam memahami materi 

bentuk molekul, sehingga hasil belajar 

siswa dapat meningkat.  



 Terkait dengan pemaparan di atas 

maka penulis melakukan penelitian dengan 

judul penelitian “Pengaruh Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD (Student Team 

Achievement Divisions) Berbantuan Media 

Molymod Terhadap Hasil belajar Kimia 

Materi Pokok Bentuk Molekul pada Siswa 

Kelas XI SMAN 1 Gunungsari Tahun 

Ajaran 2016/2017”.  

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian eksperimen bentuk 

penelitian yang digunakan adalah post-test-

only control design, yaitu dalam penelitian 

ini hanya dilakukan post-test. Data awal 

yang digunakan untuk mengetahui 

homogenitas kemampuan awal siswa yaitu 

dengan menggunakan nilai ulangan harian 

pada materi pokok teori atom Bohr dan 

mekanika kuantum. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah proses pembelajaran 

yang diterapkan pada kedua kelas sampel, 

yaitu pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan media molymod untuk kelas 

eksperimen dan pembelajaran konvensional 

tanpa media molymod untuk kelas kontrol, 

sedangkan variabel terikatnya adalah hasil 

belajar siswa dalam ranah kognitif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas XI IPA sebanyak 123 

orang yang tersebar dalam 4 kelas, yaitu 

kelas XI IPA 1 sampai dengan XI IPA 4 

SMAN 1 Gunungsari tahun ajaran 

2016/2017. 

Tehnik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sample. 

Pengambilan sampel menurut Sudjana 

(2013) hanya mereka yang dianggap ahli 

dan  yang patut memberikan pertimbangan 

untuk pengambilan  sampel. Sampel 

purposif akan baik hasilnya ditangan  

seorang ahli yang mengenali populasi dan 

yang dapat segera mengetahui lokasi 

masalah-masalah yang khas. Dalam hal ini, 

ahli yang dimaksud adalah guru mata 

pelajaran kimia ibu Pebrina Hirniawati . 

Berdasarkan hal tersebut, guru mata 

pelajaran kimia menyarankan untuk 

memilih dua kelas yaitu IX IPA 1 dan kelas 

XI IPA 2 karena dianggap mempunyai 

kemampuan yang sama dalam kegiatan 

belajar di kelas. Hal tersebut juga 

dibuktikan dengan adanya perhitungan nilai 

uji t pada nilai ulangan harian yang 

menunjukkan kemampuan kedua kelas 

tidak berbeda secara signifikasikan. Uji 

validitas instrumen dilakukan pada kelas XI 

IPA 3 yang telah menerima materi bentuk 

molekul sebelumnya, setelah 30 soal 

divalidasi, baru kemudian diukur 

kevalidannya. Sebuah butir tes dikatakan 

valid bila butir tes itu dapat mengukur apa 



yang hendak diukur. Untuk mencari 

validitas soal digunakan rumus Korelasi 

Biserial, sebagai berikut (Arikunto, 2013) : 

γpbi =
Mp −M1

St
√
p

q
 

Dari 30 soal yang diuji 

kevalidannya, terdapat 18 soal valid untuk 

kemudian dijadikan sebagai soal posttest. 

Uji F digunakan untuk mengetahui 

homogenitas data dan uji normalitas untuk 

mengetahui data terdistribusi normal atau 

tidak terdistribusi normal. Kemudian, untuk 

mengetahui hipotesis peneliti ditolak atau 

diterima menggunakan  uji t separated 

varians dengan rumus 
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PEMBAHASAN 

Penelitian penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan bantuan 

media didapatkan hasil yang cukup baik, 

terlihat bahwa dari proses pembelajaran 

yang telah dilakukan, siswa bersikap 

antusias dan aktif dalam menggunakan 

media pembelajaran. Hal tersebut di 

karenakan penggunaan media pembelajaran 

molymod adalah hal yang baru bagi siswa 

selain itu media molymod dibuat menarik 

sehingga mempengaruhi antusiasme siswa 

untuk menggunakan media molymod. 

Pembelajaran yang tidak monoton dengan 

bantuan media dapat mengoptimalkan fisik 

dan mental siswa untuk belajar.  

Kekonkretan penerapan model 

pembelajaran pada kelas eksperimen. Pada 

penelitian di kelas eksperimen, diterapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

merupakan salah satu pembelajaran 

kooperatif yang sesuai diterapkan pada 

pembelajaran kimia karena pembelajaran 

ini mempunyai sintaks yang dapat 

menciptakan proses pembelajaran yang 

menarik, dengan menggunakan model 

pembelajaran berkelompok ini, siswa 

terlibat aktif sehingga termotivasi dalam 

melaksanakan pembelajaran, Sintak 

pembelajaran ini terdiri dari lima tahapan 

yaitu penyajian materi, kegiatan kelompok, 

pelaksanaan kuis individual, penilaian 

perkembangan individu dan penghargaan 

kelompok. 

Kekonkretan penerapan model 

pembelajaran pada kelas kontrol. Pada 

penelitian ini kelas kontrol menggunakan 

pembelajaran konvensional, Pembelajaran 

ini merupakan salah satu pembelajaran 

yang paling sering diterapkan di sekolah. 

Penggunaan pembelajaran konvensional 

pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode ceramah pada materi 



pokok bentuk molekul. pelaksanaan 

pembelajaran dengan metode ceramah 

mempunyai banyak kekurangan, karena 

pada prosesnya seluruh kegiatan didominasi 

oleh peneliti, siswa cenderung lebih 

bersikap pasif. Antusiasme siswa dalam 

mengikuti pembelajaran yang monoton juga 

kurangPenggunaan. pembelajaran 

konvensional pada penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode ceramah 

pada materi pokok bentuk molekul. 

pelaksanaan pembelajaran dengan metode 

ceramah mempunyai banyak kekurangan, 

karena pada prosesnya seluruh kegiatan 

didominasi oleh peneliti, siswa cenderung 

lebih bersikap pasif. Antusiasme siswa 

dalam mengikuti pembelajaran yang 

monoton juga kurang. Perlakuan pada kelas  

kontrol peneliti lebih aktif memberikan 

materi kepada siswa melalui metode 

ceramah. 

Tabel 1 Data Hasil Belajar Siswa 

 

 

Perbedaan nilai hasil belajar 

tersebut dipengaruhi oleh adanya faktor 

perlakuan yang berbeda. Jika dilihat dari 

nilai ketuntasan klasikal siswa, untuk kelas 

eksperimen sebesar 31% sedangkan kelas 

kontrol hanya 10%. Nilai rata-rata kelas 

eksperimen lebih tinggi sebesar 71 

dibandingkan dengan kelas kontrol sebesar 

63. Akan tetapi nilai rata-rata kedua kelas 

tersebut tergolong lebih rendah jika 

dibandingkan dengan nilai rata-rata kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dari 

penelitian yang dilakukan oleh Graciana 

Manalu. Nilai pada kelas eksperimen 

sebesar 84,5 dan kelas kontrol sebesar 

76,875.  

Hal tersebut dikarenakan terdapat 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil 

belajar pada pelaksanaan penelitian, 

sehingga tidak keseluruhan siswa 

mendapatkan nilai di atas KKM. Pada 

penelitian ini, faktor lain yang 

mempengaruhi ketika pelaksanaan 

berlangsung adalah kondisi lingkungan 

siswa saat belajar. Mata pelajaran kimia 

baik di kelas kontrol dan eksperimen, 

terdapat pertemuan yang berada pada jam 

pelajaran terakhir, ataupun mendekati jam 

istirahat. Suasana di kelas menjadi kurang 

kondusif, siswa cenderung ingin cepat 

pulang dan keluar kelas mudah terpengaruh 

Kelas Posttest 

Kelas 

Eksperimen  

 

Kelas  

Kontrol  

 

Nilai Rata-rata 71 63 

Nilai Tertinggi 94 83 

Nilai Terendah 56 44 

Ketuntasan 

klasikal  

31 % 10% 



oleh lingkungan luar. Hal tersebut 

mengakibatkan proses pembelajaran 

terganggu yang berakibat pada pemahaman 

siswa. 

Tabel 2 Ringkasan Hasil Uji t 

 

No Kelas �̅�  n Ketuntasan 

klasikal 

1 Eksperimen  

(XI IPA 1) 

71 29 31% 

2      Kontrol  

(XI IPA 2) 

63  29 10% 

Taraf Signifikan 5% 

t tabel 2,00 

t hitung 3,67 

 

Berdasarkan Tabel 2 nilai thitung > 

ttabel berarti bahwa nilai rata-rata kelas 

kontrol dan kelas eksperimen berbeda 

secara nyata. Hal ini menunujukkan bahwa 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan media molymod berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Oleh karena 

nilai rata-rata dan jumlah ketuntasan 

klasikal kelas eksperimen lebih besar dari 

pada kelas kontrol maka hal ini 

menyebabkan pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berbantuan media molymod 

berpengaruh secara positif terhadap hasil 

belajar kimia materi pokok bentuk molekul 

pada siswa kelas XI SMAN 1 Gunungsari 

yang berarti bahwa hipotesis penelitian 

diterima. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan pembelajaran kooperatif tipe 

STAD (Student Team Achievement 

Divisions) berbantuan media molymod 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

kimia materi pokok bentuk molekul pada 

siswa kelas XI SMAN 1 Gunungsari tahun 

ajaran 2016/2017. Saran bagi guru  

pada Pembelajaran materi bentuk 

molekul sebaiknya lebih 

mempertimbangkan untuk menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

(Student Team Achievement Division) 

berbantuan media molymod dibandingkan 

dengan pembelajaran konvensional. Bagi 

peneliti, penelitian ini hanya melihat 

pengaruh pembelajaran kooperatif tipe 

STAD (Student Team Achievement 

Division) berbantuan media molymod 

terhadap hasil belajar siswa. Bagi peneliti 

lainnya perlu meneliti dampak terhadap 

motivasi belajar siswa serta dapat 

menerapkan model dan media pembelajaran 

dengan tema yang sejenis. Bagi sekolah, 

melengkapi sarana belajar, penggunaan 

media molymod dari bahan bekas dapat 

menjadi alternatif media pembelajaran di 

sekolah. 
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