
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

kehidupan, maju atau mundurnya suatu bangsa dipengaruhi oleh mutu pendidikan 

dari bangsa itu sendiri karena pendidikan yang tinggi dapat mencetak sumber 

daya manusia (SDM) yang berkualitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan fungsi 

tersebut, maka peran guru menjadi penentu keberhasilan misi pendidikan dan 

pembelajaran disekolah, komponen-komponen yang mempengaruhi keberhasilan 

pendidikan meliputi kurikulum, sarana prasarana, guru siswa dan model 

pembelajaran yang tepat. 

Kurikulum 2013 revisi 2017 merupakan kurikulum yang bertujuan untuk 

meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, yang mengarah pada 

pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia siswa secara utuh, terpadu, seimbang, 

sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan 

(Mulyasa, 2017). Kegiatan pembelajaran dalam kurikulum diarahkan untuk 

memberdayakan semua potensi yang dimiliki siswa agar mereka dapat memiliki 

kompetensi yang diharapkan melalui upaya menumbuhkan serta mengembangkan 

sikap, pengetahuan dan keterampilan (attitude, knowledge, skill) (Hosnan, 2014).  
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Kimia merupakan salah satu mata pelajaran wajib bagi siswa yang telah 

menduduki bangku SMA dijurusan IPA. Mata pelajaran kimia ini sebenarnya juga 

berperan penting dalam lingkungan masyarakat,karena semua yang berada 

disekitar kita,disekitar lingkungan masyarakat semuanya pasti berkaitan dengan 

kimia. Tetapi, Sebagian besar siswa menganggap pelajaran kimia itu sulit. Kimia 

merupakan ilmu yang mempelajari tentang materi-materi di alam serta reaksi-

reaksi yang terjadi akibat adanya interaksi dari materi-materi tersebut. Hal itulah 

yang menyebabkan siswa sulit untuk memahami materi kimia. Padahal ilmu kimia 

adalah ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti peristiwa 

perkaratan besi, pembusukan buah dan lain sebagainya. Salah satu materi kimia 

yang banyak di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah reaksi redoks. 

Reaksi redoks merupakan salah satu materi pembelajaran kimia kelas 

sepuluh yang diajarkan pada semester genap. Materi pokok reaksi redoks 

membutuhkan pemahaman konsep yang kuat. Pada materi redoks terdapat 

berbagai konsep-konsep yang harus dikuasai oleh siswa seperti oksidasi dan 

reduksi,oksidator, dan reduktor. Terdapat tiga karakteristik materi redoks yaitu 

bersifat abstrak, pemahaman konsep dan penerapan konsep. Oleh karena itu, 

reaksi redoks akan lebih mudah dipahami oleh siswa apabila dalam proses 

pembelajaran siswa lebih aktif dengan bertukar pikiran dengan siswa lainnya 

dimana siswa dapat menemukan konsep untuk dirinya. Jika siswa tidak paham 

akan konsep pada materi maka siswa tersebut akan kesulitan dalam memahaminya 

dan proses pembealajaran pasti tidak bisa ia serap dengan maksimal, sehingga jika 
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ada suatu tes atau soal yang ia kerjakan ataupun diskusi dikelas, siswa tersebut 

tidak percaya diri dalam mengerjakan dan menyampaikannya. 

Kepercayaaan diri atau self efficacy adalah suatu modal dasar yang harus 

dimiliki seseorang untuk bisa sukses, karena percaya diri adalah kunci kesuksesan 

seseorang, apalagi dalam belajar. Apabila siswa tidak percaya diri maka ia akan 

terlihat bodoh karena akan susah baginya untuk berinteraksi dan menyampaikan 

sesuatu yang ada dipikirannya. Self efficacy adalah keyakinan, jadi orang yang 

memiliki self efficacy yang tinggi maka dia akan memiliki keyakinan bahwa ia 

mampu dalam mengerjakan tugas. Siswa yang memiliki self efficacy rendah ia 

akan takut dan ragu-ragu dalam mengerjakan suatu tugas apalagi tugas yang 

menantang, sedangkan siswa yang memiliki self efficacy tinggi ia akan 

bersemangat dalam mengerjakannya apalagi yang menantang itu akan membuat 

nya penasaran untuk mengetahui jawabannya. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di SMA Negeri 

5 Kota Jambi guru bidang studi kimia beliau mengatakan disekolah tersebut telah 

menggunakan  kurikulum 2013 sejak tahun 2013 serta sarana dan prasarana yang 

ada disekolah tersebut cukup memadai dengan kurikulum yang digunakan. 

Kendala yang terjadi pada saat proses pembelajaran  kimia pada materi reaksi 

redoks ada sebagian siswa yang masih acuh dan dan tidak peduli, dan belum 

terlihat semangat belajar kimia nya jadi kemampuan self effcacy nya belum 

muncul secara signifikan dengan metode yang digunakan oleh guru tersebut 

dengan metode tanya jawab,diskusi dan ceramah. Metode tersebut belum efektif 

terlaksana karena ketuntasan yang diperoleh pada pelajaran kimia masih belum 
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maksimal. Metode pembelajaran yang di gunakan seorang guru sangat 

berpengaruh pada kemampuan self efficacy dan hasil belajar siswa (hasil 

wawancara terlampir). 

Suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan self efficacy siswa 

adalah pembelajaran kooperatif. Menurut Yolanda (2019) menyatakan bahwa 

pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan 

sistem pengelompokkan/tim kecil, yaitu sekitar 4-6 orang yang mempunyai latar 

belakang kemampuan akademik,, jenis kelamin, rasa tau suku yang berbeda 

(heterogen). Lebih lanjutnya menyatakan bahwa cooperative learning merupakan 

proses penciptaan lingkungan pembelajaran kelas yang memungkinkan siswa 

dapat bekerja bersama- sama dalam kelompok kecil yang heterogen dalam 

mengerjakan tugas.  

Model Numbered Head together (NHT) dilandasi dengan teori 

kontruktivisme, dimana pada proses pembelajaran siswa secara aktif bisa 

mengkontruks pembelajaran tersebut berdasarkan pengetahuan yang telah 

dimilikinya. Untuk itu salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

menjadi solusi untuk mengatasi masalah kemampuan self efficacy siswa yang 

sesuai dengan materi reaksi redoks dan indikator self efficacy adalah dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. NHT yaitu untuk 

melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu 

pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut 

(Yolanda, 2019). 
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Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ardillah dan 

Novita (2015) dan Ulfa (2017) yang menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

menerapkan model NHT terbukti dapat meningkatkan rasa percaya diri atau self 

efficacy dan prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan Judul “Analisis Pelaksanaan Model Pembelajaran Number Head 

Together (NHT) dan Pengaruhnya Terhadap Self Efficacy Siswa pada Materi 

Reaksi Redoks di Kelas  X MIPA SMA Negeri 5 Kota Jambi”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadimasalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan model pembelajaran NHT pada materi reaksi redoks 

di kelas X MIPA SMA N 5 Kota Jambi? 

2. Apakah pelaksanaan model NHT memberikan pengaruh terhadap self efficacy 

siswa pada materi reaksi redoks kelas X MIPA di SMA N 5 Kota Jambi 

1.3  Batasan Masalah 

Adapun batasan dalam penelitian ini yaitu pada materi reaksi redoks yang 

hanya ditinjau dari aspek sub materi pengikatan dan pelepasan oksigen, 

pengikatan dan pelepasan elektron, serta kenaikan dan penurunan bilangan 

oksidasi. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yag telah dikemukakan diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui pelaksanaan model NHT pada materi reaksi redoks di 

kelas X MIPA SMA Negeri 5 Kota Jambi  

2. Untuk mnegetahui apakah pelaksanaan model NHT dapat memberikan 

pengaruh terhadap self efficacy siswa pada materi reaksi redoks siswa kelas X 

MIPA SMA Negeri 5 Kota Jambi 

1.5  Manfaat Penelitian  

 Manfaat yang diharapkan dalam penelitia ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan self efficacy siswa pada mata 

pelajaran kimia terutama materi reaksi redoks dan dapat mendorong siswa 

untuk belajar lebih aktif dikelas. 

2. Bagi guru, dapat dijadikan sebagai contoh model pembelajaran kimia yang 

berorientasi pada model NHT untuk membantu siswa dalam memahami 

materi reaksi redoks. 

3. Bagi sekolah, dapat digunakan sebagai bahan masukkan dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan dan sebagi sumber informasi bagi sekolah 

dalam melaksanakan pembelajaran. 

4. Bagi peneliti, sebagai bahan kajian dan menambah wawasan baru kepada 

peneliti tentang pelaksanaan model NHT, serta memberi bekal agar nanti 

peneliti sebagai calon guru kimia siap melaksanakan berbagai model di 

lapangan. 
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1.6  Definisi Istilah 

Dalam penelitian ini perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan 

judul peneitian untuk mengurangi salah penafsiran, adapun istilah yang perlu 

dijelaskan adalah sebagai berikut : 

1. Self efficacy adalah keyakinan akan kemampuan diri yang dimilii individu 

untu menentuan dan melaksankan berbagai tindakan yang diperlukan utuk 

meghasilkan satu pencapaian. Self efficacy memiliki dampat yang penting 

bahkan sebagai motivator utama terhadap keberhasilan seseorang (Ardillah 

dan Novita, 2015). 

2. Model pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan model pembelajaran 

yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi dan  pada dasarnya 

merupakan sebuah varian diskusi kelompok; ciri khasnya adalah guru hanya 

menunjuk seorang siswa yang mewakili kelompoknya, tanpa memberi tahu 

terlebih dahulu siapa yang akan mewakili kelompoknya itu. 

3. Reaksi reduksi dan oksidasi adalah reaksi yang menjelaskan suatu perubahan 

yang terjadi terhadap bilangan oksidasi (keadaan oksidasi) atom-atom dalam 

sebuah reaksi kimia. 

 


	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1    Latar Belakang
	1.2  Rumusan Masalah
	1.3  Batasan Masalah
	1.4  Tujuan Penelitian
	1.5  Manfaat Penelitian
	1.6  Definisi Istilah


