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Abstrak: Telah dilakukan penelitian dalam meningkatkan pemahaman siswa pada materi
Sistem Koloid. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa, mengetahui
aktivitas dan respon siswa terhadap efektivitas pembelajaran bertukar pasangan (Partner
Switch) pada materi Sistem Koloid. Subjek pada penelitian ini adalah siswa SMA Inshafuddin
Banda Aceh di kelas XI IPA 2 yang berjumlah 21 siswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian
deskriptif kualitatif. Untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa pada materi Sistem
Koloid dilakukan pre-test pada awal pembelajaran dan post-test pada akhir pembelajaran,
observasi terhadap keaktifan siswa melalui lembar observasi aktivitas siswa dan respon siswa
diperoleh melalui angket. Berdasarkan hasil penelitian, ketuntasan hasil belajar siswa dengan
menggunakan model pembelajaran Partner Switch pada materi Sistem Koloid yaitu sebesar
85,71% dimana siswa telah mencapai ketuntasan individu, aktivitas siswa meningkat dari
77,08% menjadi 85,41%, dan respon siswa secara keseluruhan baik, tanggapan positif siswa
sebesar 83,86% dan tanggapan negatif siswa sebesar 16,14%.
Kata Kunci: Pemahaman, Sistem Koloid, Model Pembelajaran, Partner Switch

PENDAHULUAN
Pelajaran kimia adalah pelajaran yang tidak sulit di mengerti apabila siswa dengan
jelas memahami konsepnya dan aktif selama proses pembelajaran berlangsung.
Namun, apabila konsepnya kurang dipahami, pengetahuan yang dimiliki terbatas, dan
pasif selama proses pembelajaran, maka akan menimbulkan pendapat bahwa kimia
merupakan pelajaran yang sulit. Oleh karena itu, untuk dapat memahami materi kimia
dengan baik diperlukan suatu kondisi belajar yang dapat mengaktifkan siswa tidak
hanya fisik tetapi juga mental dan emosionalnya (Sulastri dan Evendi, 2008:56).
Pemahaman merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh seseorang khususnya siswa
agar memperoleh hasil yang optimal. Pemahaman konsep adalah suatu jenjang dalam
ranah kognitif yang menunjukkan kemampuan menjelaskan hubungan yang sederhana
antara faktor-faktor dan konsep (Arikunto, 2007:56).
Dalam pembelajaran efektif dan bermakna, siswa perlu dilibatkan secara aktif,
karena mereka adalah pusat dari kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi.
Siswa harus dilibatkan dalam tanya jawab yang terarah, dan mencari pemecahan
terhadap berbagai masalah pembelajaran. Siswa harus didorong untuk menafsirkan
informasi yang diberikan oleh guru, sampai informasi tersebut dapat diterima oleh
akal sehat (Mulyasa, 2006:110). Model Pembelajaran adalah kerangka konseptual
yang melukiskan prosedur yang sistematis dan mengorganisasikan pengalaman
belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi
para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar
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mengajar. Model pembelajaran adalah salah satu perencanaan atau pola yang
digunakan sebagai pedoman untuk mencapai pembelajaran (Trianto, 2008:164).
Berdasarkan observasi dan wawancara pada guru kimia di SMA Inshafuddin
Banda Aceh pada bulan April 2016, peneliti menemukan bahwa guru sering
menggunakan metode ceramah pada pembelajaran kimia. Selain itu, keterbatasan
buku cetak dan kurangnya alat praktikum juga mempengaruhi pemahaman dan hasil
belajar siswa. Siswa masih sulit menjawab pertanyaan mengenai sistem koloid
berdasarkan hasil evaluasi semester. Mengingat pentingnya pelajaran kimia, maka
harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Salah satunya yang dapat dilakukan adalah
dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat, khususnya pada materi sistem
koloid.
Dalam hal ini, model pembelajaran partner switch (bertukar pasangan) adalah
suatu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar
dengan menekankan pada pencarian pasangan masing masing siswa untuk
mendiskusikan atau membicarakan tugas yang diberikan oleh guru, yang kemudian
bertukar pasangan lagi untuk memperkaya atau mencari kebenaran dari jawaban tugas
yang diberikan oleh guru (Istarani, 2012:64). Model belajar bertukar pasangan
memberi siswa kesempatan untuk bekerja sama dengan orang lain. Model ini bisa
digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan anak didik
(Sugiyono, 2009:120). Berdasarkan penelitian dari Pramana (2014:37), penerapan
model pembelajaran bertukar pasangan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada
mata pelajaran matematika materi bilangan bulat dengan meningkat 85%. Oleh karena
itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat efektivitas peningkatan pemahaman siswa
terhadap materi Sistem Koloid dengan menggunakan model pembelajaran partner
switch (bertukar pasangan) yang menunjukan hasil positif terhadap objek yang diteliti.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan data
pengamatan secara langsung terhadap proses pembelajaran di kelas, yang terdiri dari
dua kali pertemuan. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Inshafuddin Banda Aceh
pada semester genap Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan materi Sistem Koloid.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2016. Subjek penelitiannya adalah siswa
kelas XI IPA 2 yang berjumlah 21 orang siswa, yang terdiri dari 6 siswa laki-laki dan
15 siswa perempuan.
Tahapan awal penelitian diawali dengan mempersiapkan acuan materi
pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Setelah proses belajar
mengajar selesai, siswa diberikan tes akhir untuk melihat hasil belajar yang telah
dicapai setelah pembelajaran bertukar pasangan diterapkan dan setelah itu siswa
diberikan angket yang bertujuan untuk mengetahui respon siswa terhadap
pembelajaran bertukar pasangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan lembar
observasi siswa, tes awal dan akhir serta angket respon siswa.
Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis untuk mengetahui
perkembangan yang dialami siswa dari setiap pertemuan, baik dari segi keaktifan
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siswa maupun pemahaman siswa. Aktivitas siswa diperoleh dari lembar pengamatan,
dianalisis dengan rumus seperti dikemukakan oleh Chotimah dalam Wulan (2011:31),
sebagai berikut:
(⅀ 𝑠𝑘𝑜𝑟)/2
Nilai =
× 100 %
⅀ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
Tes awal dan akhir dilakukan untuk mengetahui hasil belajar dan pemahaman
siswa dengan rumus deskriptif persentase seperti yang dikemukakan oleh Sudjana
dalam Wulan (2007:31) berikut:
f
P=
x 100%
N
Keterangan:
P
: Angka persentase
f
: Frekuensi yang sedang dicari persentasenya
N
: Jumlah keseluruhan sampel yang diteliti
Data respon siswa diperoleh dari angket yang dibagikan kepada seluruh siswa,
untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran bertukar pasangan. Setelah
angket dibagikan, masing-masing siswa secara jujur, cermat dan teliti menjawab
pernyataan-pernyataan dalam angket berdasarkan pembelajaran bertukar pasangan
dengan waktu yang telah ditentukan. Secara sistematis persentase dari setiap respon
siswa dapat ditulis (Meliana 2014:40):
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓
Persentase =
× 100 %
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎
HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketuntasan Hasil Belajar Siswa
Data hasil penelitian ketuntasan hasil belajar siswa pada materi Sistem Koloid di
kelas XI-IPA 2 dapat diperoleh dari pemberian soal pre-test dan soal post-test
sebanyak 10 soal berupa pilihan ganda yang diberikan diakhir pembelajaran. Data
hasil penelitian Pre-test dan Post-test dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:
Tabel 1. Data Pre-test dan Post-test
No

Nama Siswa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MA
RM
DN
AS
SS
S
AZ
FU
ND
RA
CPF
ONS

Nilai
Pre-Test
0
80
20
10
20
10
30
20
30
80
20
50
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Keterangan
(KKM ≥ 75
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
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Nilai
Post-Test
80
80
70
80
90
80
80
90
80
90
80
100

Keterangan
(KKM ≥ 75
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

IA
FAA
AM
AF
ARL
NM
HN
PA
M

Artikel
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas

10
20
0
40
30
50
20
80
0

80
80
40
90
90
100
80
100
60

Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas

Berdasarkan nilai hasil pre-test di atas maka diperoleh hasil persentase ketuntasan
siswa yaitu sebesar 14,2% dengan rincian jumlah siswa yang tuntas sebanyak 3 orang,
jumlah siswa yang tidak tuntas sebanyak 18 orang. Sedangkan nilai hasil post-test
berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 1 yang telah dilakukan diperoleh
perbandingan pemahaman siswa dari hasil belajar siswa kelas XI-IPA 2 pada materi
Sistem Koloid, dengan cara membandingkan jumlah siswa yang mendapatkan nilai
≥75 dengan jumlah keseluruhan siswa dan dikalikan dengan 100% maka diperoleh
nilai ketuntasan hasil belajar siswa sebesar 85,71% dengan rincian jumlah siswa yang
tuntas sebanyak 18 orang dan yang tidak tuntas sebanyak 3 orang.
Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan hasil belajar siswa dengan
menggunakan model pembelajaran bertukar pasangan (partner switch) telah mencapai
taraf tuntas, namun secara klasikal pemahaman dan hasil belajar belum sepenuhnya
tuntas, yaitu masih ada beberapa siswa yang memperoleh nilai dibawah KKM
sebanyak 3 orang dari keseluruhan siswa. Hal ini dapat dikarenakan ada beberapa
siswa yang tidak fokus dan kurang memperhatikan materi selama proses pembelajaran
berlangsung dan tidak mengerjakan soal secara teliti dan maksimal. Ketidakseriusan
ini ditunjukkan dari hasil pengisian angket respon siswa, yaitu beberapa responden
memberikan keterangan kurang menyukai materi pelajaran Kimia, meskipun
demikian hasil belajar secara keseluruhan telah menunjukkan hasil yang memuaskan
(lihat Tabel 3).
Pengamatan Aktivitas Siswa
Pengamatan terhadap aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran pada
pertemuan pertama berlangsung diukur dengan menggunakan lembar observasi
aktivitas siswa. Pengamatan terhadap aktivitas siswa merupakan penilaian yang
bertujuan untuk melihat interaksi siswa dalam proses pembelajaran. Data hasil
pengamatan terhadap aktivitas siswa juga dinyatakan dalam persentase, data tersebut
disajikan dalam tabel di bawah ini:
Tabel 2. Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa
N
o
1

Aktivitas Siswa

Pertemuan I
Pengamat I
Pengamat II
1 2 3
4
1 2 3 4

Pendahuluan:
a. Siswa
menjawab
salam
dari
guru
dengan sikap religious
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4

4

75

Pertemuan 2
Pengamat I
Pengamat II
1 2 3 4 1 2 3 4
4

4
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3.

b. Siswa memperhatikan
guru ketika membuka
pelajaran
c. Siswa
menjawab
pertanyaan
pada
kegiatan apersepsi dan
motivasi
d. Siswa duduk dengan
pasangan
masingmasing
Kegiatan Inti:
a. Siswa menjawab tugas
yang diberikan oleh
guru
b. Siswa saling bertukar
pasangan
c.Siswa saling bertukar
pendapat
d. Siswa kembali
kepasanganya semula
e. Siswa membagi info
yang didapat dari
pasangan sebelumnya
f. Siswa
menanyakan
hal-hal yang belum
dimengerti
Penutup:
a. Siswa mendengarkan
penguatan materi
b. Siswa menyimpulkan
materi
yang
disampaikan

Artikel

3

3

2

2

3

3

3

3

3

3

4 3

4

3

4

3

4

3

4

3

3

3

3
4

1

4

3

3
4

4

4

4

1

3

1

3

2

3

4

4

1

4

2

37/48 x 100% = 77, 08%

4

4

4

4

41/48 x 100% = 85,41%

Berdasarkan tabel pengamatan aktivitas siswa dapat kita lihat bahwa aktivitas
siswa pada pertemuan pertama sebesar 77,08% terjadi peningkatan aktivitas siswa
pada pertemuan kedua sebesar 85,41% yang menunjukkan bahwa siswa telah fokus
dan terbiasa dengan model yang dilaksanakan sehingga siswa tertarik dan senang
mengikuti pembelajaran dengan Model Bertukar Pasangan (Partner Switch).
Respon Siswa Terhadap Proses Pembelajaran
Data hasil angket respon yang disebarkan kepada siswa untuk mengetahui
pendapat siswa mengenai model pembelajaran Partner Switch dapat dilihat pada tabel
3 berikut ini:
Tabel 3. Persentase respon siswa kelas XI-IPA 2 terhadap model Partner Switch
No.
1.
2.
3.

Persentase Jawaban
(%)
Ya
Tidak

Pertanyaan
Apakah anda menyukai cara mengajar yang digunakan
guru dalam menyampaikan materi pelajaran?
Apakah bahasa yang digunakan guru dalam
menyampaikan materi pelajaran mudah anda pahami?
Apakah anda menyukai pembelajaran dengan
menggunakan Partner Switch?
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90,4%

9,52%

80,9%

19,0%

85,7%

14,2%
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Apakah anda merasa senang atau termotivasi belajar
dengan pembelajaran Partner Switch?
Apakah dengan menggunakan Partner Switch ini anda
mudah memahami materi sistem koloid?
Tanggapan positif siswa
Tanggapan negatif siswa

76,1%

23,8%

85,7%

14,2%

83,86%
16,14%

Pada Tabel 3, hasil angket respon siswa menunjukkan persentase ketertarikan
siswa terhadap penggunaan model pembelajaran Partner Switch. Tanggapan positif
siswa sebesar 83,86% yang menunjukkan siswa senang dan tertarik belajar dengan
menggunakan Partner Switch sedangkan tanggapan negatif siswa terhadap model
pembelajaran Partner Switch sebesar 16,14% dimana siswa tidak tertarik belajar
karena tidak memahami cara belajar menggunakan model Pembelajaran Partner
Switch, beberapa siswa menyatakan kurang menyukai mata pelajaran Kimia. Dan
daya tangkap pemahaman siswa lemah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan
efektivitas pemahaman siswa pada materi sistem koloid dengan adanya peningkatan
hasil belajar. Adapun kelemahan dalam penelitian ini adalah siswa sulit mencari
pasangan yang sesuai. Masalah dalam penelitian ini yaitu ketika siswa melakukan
pertukaran jawaban terhadap siswa lainnya maka kata-katanya sulit untuk dipahami.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa model
Partner Switch efektif digunakan dalam peningkatan pemahaman siswa pada materi
sistem koloid. Ketuntasan hasil belajar siswa dengan menggunakan Partner Switch
pada materi sistem koloid yaitu sebesar 85,71% yang menunjukkan bahwa hasil
belajar dengan menggunakan Partner Switch telah mencapai ketuntasan nilai KKM.
Aktivitas siswa dalam pembelajaran menggunakan Partner Switch mencapai 85,41%.
Respon siswa terhadap model pembelajaran Partner Switch secara keseluruhan
dengan tanggapan positif siswa sebesar 83,86% dan tanggapan negatif siswa sebesar
16,14%.
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