
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar belakang Masalah 
Pendidikan merupakan salah satu proses untuk memperbaiki kondisi 

sumber daya manusia. Pendidikan tidak lepas dari adanya suatu pembelajaran. 

Salah satu jenjang pendidikan formal adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Sejak tahun 2006, didalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) jenjang 

SMP terdapat materi pelajaran kimia yang dimasukkan kedalam salah satu materi 

Ilmu Pengetahuan Alam Terpadu bersama dengan materi pelajaran fisika dan 

biologi. Beberapa konsep dasar yang dimasukkan dalam materi pelajaran kimia 

diantaranya : unsur, senyawa dan campuran, partikel materi, asam basa, dan 

pemisahan materi. Sedangkan yang bersifat pengenalan bahan-bahan lingkungan 

adalah : bahan kimia di rumah, bahan kimia dalam industri, bahan kimia dalam 

makanan, zat adiktif dan psikotropika. Secara umum pembelajaran ilmu kimia 

bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia agar memiliki 

ketrampilan intelektual dan psikomotor. Sehingga mampu untuk mengikuti 

perkembangan zaman terutama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan 

akan dihasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya 

saing terutama siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang merupakan jenjang 

tahap kedua. 

Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan masa peralihan 

dari Sekolah Dasar (SD), dimana sikap, tingkah laku, dan cara belajar masih 

seperti siswa Sekolah Dasar (SD). Siswa diusia tersebut belum dapat memahami 

materi pelajaran yang menggunakan simbol-simbol atau yang bersifat abstrak. 

Mereka akan lebih memahami apabila materi yang diberikan dikaitkan dengan 

lingkungan sekitar atau dalam bentuk pembelajaran yang menyenangkan seperti 

dalam bentuk permainan. Padahal dalam materi pelajaran kimia, terdapat hal-hal 

yang bersifat abstrak dan membutuhkan pemahaman yang cukup tinggi. Nilai 

rata-rata ulangan harian materi pokok unsur, senyawa dan campuran di SMP 

Negeri 8 Surakarta pada tahun pelajaran 2006/2007 adalah 61,5 dan tahun 

pelajaran 2007/2008 adalah 63,3. Rendahnya tingkat pemahaman siswa terhadap 
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pokok bahasan unsur, senyawa, dan campuran dapat disebabkan banyak hal, 

diantaranya tingkat motivasi yang rendah, kebiasaan belajar siswa yang kurang 

baik dan kemampuan siswa akan konsep yang saling berhubungan rendah. 

Sedangkan dari guru dapat berupa kemampuan guru dalam menyampaikan materi 

unsur, senyawa dan campuran, penggunaan metode pembelajaran yang kurang 

sesuai dengan materi unsur, senyawa dan campuran serta  kemampuan dalam 

memotivasi siswa. Jika siswa SMP langsung dihadapkan pada materi pelajaran 

tersebut, akan sulit menerima pelajaran dan guru juga akan kesulitan dalam 

memberikan materi pelajaran. Model pembelajaran satu arah yang sering 

digunakan adalah model pengajaran konvensional yang lebih menitikberatkan 

kegiatan mengajar dengan ceramah yang dinilai paling mudah, sederhana dan 

tidak memerlukan perlakuan yang rumit. Model pembelajaran ini ini sering 

menjadikan siswa enggan dan malas dalam belajar sehingga tujuan pembelajaran 

yang telah ada tidak tercapai secara optimal. Agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai secara optimal diperlukan suatu model pembelajaran yang efektif dan 

efisien. Model pembelajaran yang efektif dan efisien adalah model pembelajaran 

yang disesuaikan dengan materi, kondisi siswa dan sarana yang tersedia. Model 

pembelajaran mempunyai spesifikasi tersendiri, artinya suatu model pembelajaran 

yang cocok untuk suatu materi belum tentu cocok untuk materi yang lain. 

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diupayakan suatu bentuk 

pembelajaran yang tepat untuk suatu materi. Salah satu model pembelajaran yang 

dapat digunakan adalah ketrampilan kooperatif dimana dalam pembelajaran ini 

siswa dilibatkan dalam pembelajaran dengan mengembangkan sikap saling 

bekerjasama antara siswa satu dengan siswa yang lain.  

Dalam pembelajaran kooperatif peserta didik akan lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit apabila mereka dapat 

saling mendikusikan masalah-masalah tersebut dengan temannya.               

(Slavin, 1995 : 5). Menurut Slavin (1995 : 6) : 

Pengajaran kooperatif mempunyai banyak keuntungan diantaranya adanya 
ketergantungan positif (keberhasilan individu tergantung pada 
keberhasilan kelompok), interaksi orang perorang (tukar informasi dalam 
kelompok pemahaman dan perkembangan pengetahuan kelompok), 
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kemampuan individual, kemampuan antar individu dan kelompok kecil 
(komunikasi, pemecahan konflik, pembuatan keputusan), pertimbangan 
(antara proses akademik dan sosial) 

Pengunaan metode pembelajaran kooperatif menurut beberapa penelitian yang 

selama ini dilakukan terbukti efektif untuk meningkatkan kemampuan akademik 

siswa, salah satunya prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil 

penelitian berikut : Septi Nurlaeli (2003 : 104) dalam skripsinya menyatakan 

bahwa ”Metode pembelajaran Kooperatif TGT dan STAD dapat mempengaruhi 

secara signifikan prestasi belajar kimia pada materi kesetimbangan kimia”. 

Purwoto (2004 : 122) dalam tesisnya menyatakan bahwa ”Metode pembelajaran 

kooperatif selain dapat meningkatkan prestasi belajar fisika juga dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi alat optik”. Dari penelitian di 

atas terbukti bahwa metode pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa selain itu juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

 Metode pembelajaran kooperatif banyak macamnya. Pada penelitian ini 

yang akan digunakan untuk mengembangkan metode pembelajaran kimia adalah 

pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games Tournaments). TGT adalah salah 

satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok - 

kelompok belajar yang beranggotakan 5 sampai 6 orang siswa yang memiliki 

kemampuan, jenis kelamin dan suku atau ras yang berbeda. Kegiatan berikutnya 

adalah guru memberikan lembar kegiatan kepada setiap kelompok. Tugas yang 

diberikan dikerjakan bersama-sama dengan anggota kelompoknya. Apabila dari 

kelompok tersebut ada anggota kelompok yang belum paham dan mengerti 

tentang tugas yang diberikan maka anggota kelompok yang lain 

bertanggungjawab untuk menjelaskan atau memberikan jawaban sebelum 

bertanya kepada guru. Setelah semua anggota kelompok paham dengan materi 

yang diajarkan maka tiap anggota kelompok akan ditandingkan dengan anggota 

kelompok yang lain sesuai dengan prestasi yang dimiliki sebelumnya. 

Pengunaan metode pembelajaran kooperatif TGT selain dapat 

meningkatkan kemampuan akademik yaitu prestasi belajar juga ada hal yang 

dapat timbul karena penggunaan metode ini. Salah satunya motivasi belajar yang 

meningkat. Hal ini dikarenakan apabila siswa diajar secara kooperatif sehingga 
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terjadi kerjasama dalam kelompoknya, maka siswa akan lebih senang dalam 

belajar dan menyukai materi pelajaran yang diberikan. Selain itu persaingan atau 

kompetisi antar kelompok mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Terdapat 

dua tipe siswa yang berkaitan dengan motivasi belajar yaitu siswa dengan 

motivasi belajar yang tinggi dan siswa dengan motivasi belajar yang rendah. 

Siswa dengan motivasi belajar yang tinggi akan bersungguh-sungguh dalam 

belajar atau memahami materi pelajaran, sehingga meskipun sebenarnya siswa 

kurang pandai, maka akan memahami materi pelajaran sedikit demi sedikit.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang 

timbul sebagai berikut : 

1. Adakah perbedaan pretasi belajar  kimia antara siswa yang diajar dengan 

metode pembelajaran TGT (Teams Games Tournaments) antara yang 

dilengkapi  modul dengan yang dilengkapi peta konsep? 

2. Adakah hubungan antara motivasi belajar terhadap tingkat prestasi belajar 

yang dicapai? 

3. Adakah interaksi antara pengunaan metode pembelajaran TGT (Teams 

Games Tournaments) dan motivasi belajar dengan prestasi belajar? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah maka diperlukan pembatasan masalah. 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka pengkajian dan 

pembatasan masalah dititikberatkan pada : 

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa kelas VII C dan VII E Semester I di 

SMP Negeri 8 Surakarta Tahun Pelajaran 2008/2009  

2. Metode pembelajaran 

Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran 

kooperatif TGT (Teams Games Tournaments) dilengkapi dengan 
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modul dan yang dilengkapi peta konsep. Modul dan peta konsep dibuat 

sendiri mengacu pada buku Mengenal Kimia karangan Nurul Kamilati. 

3. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar yang digunakan adalah penilaian dalam aspek kognitif 

yang merupakan selisih nilai pretes dan posttes 

4. Materi Pelajaran 

Materi pelajaran yang diberikan dibatasi pada materi pokok unsur, 

senyawa dan campuran 

 

D. Perumusan Masalah 

Setelah dilakukan identifikasi dan pembatasan masalah selanjutnya dalam 

penelitian akan dikemukakan perumusan masalah, yaitu: 

1. Adakah perbedaan pretasi belajar antara kelompok siswa yang diajar 

dengan metode pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games 

Tournaments) antara yang dilengkapi modul dengan yang dilengkapi peta 

konsep pada materi pokok unsur, senyawa dan campuran? 

2. Adakah pengaruh motivasi belajar dan prestasi belajar di SMP pada materi 

pokok unsur, senyawa dan campuran? 

3. Adakah interaksi antara pengunaan metode pembelajaran kooperatif TGT 

(Teams Games Tournaments) dan motivasi belajar dengan prestasi belajar 

siswa di SMP pada materi pokok unsur, senyawa dan campuran? 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Perbedaan prestasi belajar yang dicapai kelompok siswa menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games Tournaments) 

antara yang dilengkapi  modul dan yang dilengkapi  peta konsep pada 

materi pokok unsur, senyawa dan campuran. 
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2. Pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar pada materi pokok 

unsur, senyawa dan campuran. 

3. Ada atau tidaknya interaksi antara pengunaan metode pembelajaran 

kooperatif TGT (Teams Games Tournaments) dan motivasi belajar 

dengan prestasi belajar siswa di SMP pada materi pokok unsur, 

senyawa dan campuran. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

pembelajaran kimia denganmetode pembelajaran kooperatif TGT (Teams 

Games Tournaments) untuk meningkatkan hasil prestasi belajar siswa. 

2. Manfaat praktis 

a. Memberikan informasi bahwa metode pembelajaran kooperatif 

TGT (Teams Games Tournaments) dapat diterapkan pada materi 

pelajaran kimia pokok bahasan unsur, senyawa dan campuran. 

b. Usaha untuk meningkatkan pengetahuan penelitian dalam 

pendidikan MIPA, khususnya kimia. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Studi Komparasi 

Studi berasal dari kata ”study” yang artinya belajar, mempelajari 

(Poerwadarminto, 1997 : 194). Dalam skripsi ini studi berarti mempelajari. 

Sedangkan Komparasi berasala dari Bahasa Inggris ”to compare” yang berarti 

membandingkan paling tidak ada dua masalah dan ada dua faktor persamaan serta 

faktor perbedaan. Menurut Sujud dalam Suharsimi Arikunto (2006 : 247) 

Penelitian Komaparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan 

perbedaan-perbedaan tentang prosedur kerja 

Menurut Winarno Surakhmad (1986:84) menyatakan bahwa komparasi 

adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis 

tentang hubungan sebab akibat yakni memilih faktor-faktor tertentu yang 

berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki serta membandingkan 

satu faktor dengan faktor yang lain. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat di ambil kesimpulan 

bahwa yang dimaksud studi komparasi merupakan rangkaian kegiatan untuk 

mempelajari atau menyelidiki sesuatu hal atau pemasalahn dengan 

membandingkan 2 variabel atau lebih dari suatu obyek penelitian. 

 

2. Pembelajaran Kooperatif  Tipe TGT (Teams Games Tournaments) 

Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode 

pengajaran dimana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk 

saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari mata pelajaran. ”Dalam 

kelas kooperatif, para siswa diharapkan dapat saling membantu, saling 

mendiskusikan dan berargumentasi untuk mengasah pengetahuan yang mereka 

kuasai saat itu dan menutup kesenjangan dalam pemahaman masing-masing”. 

(Robert. E Slavin, 2008 : 4).  
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Robert. E Slavin membedakan pembelajaran kooperatif dalam beberapa tipe 

(dapat dilihat pada tabel 1) : 

a. Students Teams Achievement Devisiona (STAD) 
b. Teams Games Tournaments (TGT) 
c. Team Accelerated Instruction (TAI) 
d. Cooperatif Integrated Reading Composition (CIRC) 
e. Jigsaw  

Tabel 1 Tipologi metode-metode Pembelajaran Kooperatif 

Metode Tujuan 

Kelompok 

Tanggung 

Jawab 

Individu 

Kesempatan 

yang Sama 

untuk Sukses 

Kompetisi 

Tim 

Spesialisai 

Tugas 

Adaptasi 

terhadap 

Masing-

masing 

Individu 

STAD Ya  Ya  Ya (poin 

perkembangan) 

Kadang-

kadang 

Tidak Tidak 

TGT Ya Ya  Ya (sistem 

turnamen) 

Ya Tidak Tidak 

TAI Ya Ya  Ya (yang 

individualis) 

Tidak Tidak Ya 

CIRC Ya Ya  Ya ( oleh sub-

kelompok) 

Tidak Tidak Ya 

JIgsaw Ya Ya 

(spesialisasi 

tugas)  

Ya (poin 

perkembangan) 

tidak Ya Tidak  

    Sumber : Robert E. Slavin (2008 : 27) 

 

Dalam penelitian ini akan dibahas salah  satu tipe metode pembelajaran kooperatif 
yaitu tipe TGT. ”Teams Games Tournaments (TGT) pada mulanya 
dikembangakan oleh David De Vries dan Keith Edwards”                                     
(Robert E. Slavin, 2008 : 13).  
Menurut Meg O’Mahony dalam penelitiannya TEAMS-GAMES-TOURNAMENT 
(TGT) Cooperative Learning and Review menyatakan bahwa ” Teams-Games-
Tournament is one of the team learning strategies designed by Robert Slavin for 
review and mastery learning of material. Slavin has found that TGT increased 
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basic skills, students’ achievement, positive interactions between students, 
acceptance of mainstreamed classmates and self-esteem”. 
 
Menurut Sabrina Symons (Science), Najinder Gill (Science), and Rachel 
Friederich (English) dalam penelitiannya Improving Student Engagement and 
Achievement through the Use of Teams-Games-Tournament menyatakan bahwa : 
” to this belief, the success of T-G-T has demonstrated that effective instruction 
can significantly increase student engagement, which often impacts student 
achievement. By implementing cooperative learning strategies and other 
research-based instructional strategies into our classrooms, teachers will 
generate significant short-term gains in student engagement that will build 
momentum toward broad-based shifts in instruction, practice, and academic 
improvement”. 

 

Secara umum TGT sama dengan STAD, akan tetapi yang membedakan 

bahwa TGT menggunakan turnamen akademik dan menggunakan kuis-kuis serta 

sistem skor kemajuan individu, dimana para siswa berlomba sebagai wakil tim 

mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara. 

Metode pembelajaran kooperatif tipe TGT mempunyai beberapa tahap 

pembelajaran : 

a. Penyampaian Materi Pelajaran 

 Pada tahap ini bahan atau materi pelajaran diperkenalakan melalui penyajian 

kelas. Dalam penyajian materi, guru atau pengajar yang memberikan materi 

harus benar-benar fokus pada unit TGT dan memberitahukan kepada siswa. 

Dengan cara ini, para siswa akan menyadari bahwa mereka harus benar-

benar memperhatikan materi pelajaran yang diberikan oleh guru, yang 

sangat membantu mereka untuk kuis-kuis dan skor kuis mereka yang dapat 

mereka sumbangkan kepada tim mereka. 

b. Belajar Tim 

 Tim terdiri dari empat atau lima orang siswa yang mewakili seluruh bagian 

kela dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras dan etnis. Fungsi utama 

dari tim ini adalah memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar 

belajar dan lebih khususnya lagi mempersiapkan anggota timnya untuk bisa 

mengerjakan kuis dengan baik. Siswa dalam satu kelompok harus saling 
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membantu apabila ada siswa dalam satu tim yang belum memahami materi 

pelajaran. 

c. Turnamen 

 Sebelum dilakukan turnamen, siswa harus mengerjakan kuis secara individu 

untuk menentukan skor awal. Setelah itu, siswa yang mempunyai skor rata-

rata sama dikumpulkan (tiap orang mewakili timnya) untuk bermain atau 

turnamen mengerjakan kuis atau permainan yang telah disediakan. 

d. Rekognisi Tim  

 Setelah turnamen selesai, skor masing-masing individu dalam turnamen 

dikumpulkan dengan skor individu pada kelompoknya kemudian 

dijumlahkan. Tim atau kelompok yang mendapat skor tertinggi akan 

mendapat penghargaan. 

 

3. Modul 

a. Pengertian Modul  

”Modul dapat dirumuskan sebagai suatu unit yang lengkap yang berdiri sendiri 

dan terdiri atas suatu rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu 

siswa mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus dan jelas”.            

(Nasution S, 1982 : 205) 

b. Unsur-unsur  Modul 

 Menurut St. Vembrianto (1985 : 37-38) unsur-unsur modul adalah : 

1) Rumusan tujuan pengajaran yang eksplisit dan spesifik 
Tujuan pengajaran atau tujuan belajar tersebut dirumuskan dalam bentuk 
tingkah laku siswa. Masing-masing rumusan tujuan tersebut melukiskan 
tingkah laku mana yang diharapkan dari siswa setelah mereka 
menyelesaikan tugasnya dalam mempelajari suatu modul. 

2) Petunjuk untuk guru 
Petunjuk untuk guru ini memuat penjelasan tentang  bagaimana 
pengajaran itu dapat dilaksanakan secara efisien. Petunjuk untuk guru juga 
memuat penjelasan tentang macam-macam kegiatan yang dilakukan oleh 
masing-masing siswa dalam satu kelas, waktu yang disediakan untuk 
menyelesaikan modul yang bersangkutan, alat-alat pelajaran, dan sumber 
yang harus digunakan, prosedur evaluasi dan jenis alat evaluasi yang 
digunakan. 
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3) Lembar Kegiatan Siswa 
Lembar ini memuat materi pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. 
Materi dalam lembar kegiatan siswa itu disusun secara khusus sedemikian 
rupa sehingga dengan mempelajari materi tersebut tujuan-tujuan yang 
telah dirumuskan dalam modul itu dapat tercapai. Dapat pula dicantumkan 
buku -buku yang harus dipelajari siswa sebagai pelengkap materi yang 
terdapat dalam modul. 

4) Lembar kerja bagi siswa 
Lembar kerja bagi siswa ini dipergunakan untuk menjawab pertanyaan dan 
memecahkan masalah-masalah yang ada. 

5) Kunci lembar kerja 
Dengan adanya kunci lembar kerja, siswa dapat mengecek ketepatan hail 
pekerjannya. Siswa berkesempatan memeriksa dan mengoreksi kembali 
apabila ia membuat kesalahan-kesalahn dalam pekerjaannya. 

6) Lembar evaluasi 
Evaluasi guru terhadap tercapai atau tidaknya tujuan yang dirumuskan 
pada modul boleh siswa ditentukan oleh hasil tes akhir yang terdapat pada 
lembar evaluasi itu dan bukannya oleh jawaban-jawaban siswa.  

7) Kunci lembar evaluasi. 
 
c. Fungsi Modul 

 Fungsi modul dalam proses pembelajaran adalah : 

1) Adanya peningkatan motivasi belajar secara maksimal 

2) Adanya peningkatan kreativitas dalam mempersiapkan alat dan bahan 

yang diperlukan dan pelayanan individual yang lebih mantap 

3) Dapat mewujudkan prinsip maju berkelanjutan secara tidak terbatas 

4) Dapat mewujudkan belajar yang lebih berkosentrasi. 

d. Cara Menyusun Modul 

Menurut Nasution. S (1982 : 217) menyatakan bahwa :  

Dalam garis besarnya penyusunan modul atau pengembangan modul dapat 
mengikuti langkah-langkah yang berikut : 
1) Merumuskan sejumlah tujuan secara jelas, spesifik, dalam bentuk 

kelakuan siswa yang dapat diamati dan diukur 
2) Urutan tujuan-tujuan itu yang menetukan langkah-langkah yang diikuti 

dalam modul itu. 
3) Tes diagnostik untuk mengukur latar belakang siswa, pengetahuan dan 

kemampuan yang telah dimiliki 
4) Menyusun alasan atau rasional pentingnya modul ini bagi siswa, 
5) Kegiatan-kegiatan belajar direncanakan untuk membantu dan 

membimbing siswa agar mencapai kompetensi-kompetensi seperti yang 
dirumuskan dalam tujuan 

6) Menyusun post tes untuk mengukur hasil belajar siswa 
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7) Menyiapkan pusat sumber-sumber belajar 
 

4. Peta Konsep 

a. Pengertian Peta Konsep 

Margono(1995 : 40) memberikan ciri konsep yaitu : 

1) Konsep itu semacam simbol yang merupakan buah pikiran dari seseorang 
atau sekelompok orang. 

2) Konsep itu timbul sebagai hasil dari pengalaman manusia dengan lebih 
dari satu obyek, peristiwa atau fakta. Jadi konsep itu suatu generalisasi 
dari fakta-fakta yang berkaitan.  

3) Konsep adalah hasil berpikir abstrak yang merangkum banyak 
pengalaman. 

4) Konsep menyangkut perkaitan fakta-fakta atau pemberian pola pada fakta-
fakta. 

5) Suatu konsep dapat mengalami perubahan bila timbul fakta atau 
pengetahuan baru. 

6) Konsep itu berguna untuk menjelaskan dan meramalkan. 
 

Dalam Learning How to Learn, Novak ( 1984 : 94) mengemukakan 
pengertian konsep yaitu suatu penggambaran antara konsep-konsep dalam   
bentuk-bentuk yang memperlihatkan proposisi- proposisi. Proposisi adalah 
dua atau lebih nama-nama konsep yang dihubungkan oleh kata-kata dalam 
suatu unit arti (pengertian). Jadi, rumusan peta konsep dapat disederhanakan 
sebagai gambaran dari satu konsep-konsep sedemikian rupa sehingga 
menggambarkan hal-hal lain pada struktur secara bermakna.  

 
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peta konsep adalah bagan 

ringkasan dari konsep-konsep yang saling berkaiatan antara satu dengan yang 

lain dari konsep yang umum menuju konsep yang lebih khusus.  

b. Ciri-ciri Peta Konsep  

Novak . JD(1984 : 15) memberikan ciri-ciri peta konsep yaitu : 
1) Peta konsep adalah suatu cara untuk memperlihatkan konsep-konsep dan 

preposisi suatu bidang studi 
2) Suatu peta konsep merupakan suatu gambaran dua dimensi dari suatu 

bidang tudi yang dapat memperlihatkan hubunga-hubungan proporsional 
antara konsep-konsep 

3) Cara menghubungkan antar konsep adalah konsep yang paling inklusif 
terdapat pada puncak, lalu menurun huingga sampai pada konsep-konsep 
yang lebih khusus 

4) Peta konsep dapat membentuk suatu hierarki bila dua konsep atau lebih 
digambarkan di bawah suatu konsep yang inklusif 
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Peta konsep didasarkan pada tiga gagasan dalam teori kognitif Ausubel, yaitu : 
1) Struktur kognitif itu diatur secara hierarki dengan konsep-konsep dan 

proposisi-proposisi yang lebih inklusif (lebih umum) terhadap konsep-
konsep dan proposisi-proposisi yang kurang inklusif (lebih khusus). 

2) Konsep - konsep dalam unsur kognitif menjalani deferensiasi progresif. 
Prinsip Ausebel ini menyatakan bahwa konsep-konsep yang baru, 
memperoleh lebih banyak arti dengan dibentuknya lebih banyak kaitan-
kaitan proporsional. Jadi, konsep - konsep tidak pernah ”tuntas dipelajari”, 
dimodifikasi dan dibuat lebih inklusif. 

3) Penyesuaian integratif yaitu ketika ada hubungan-hubungan baru       
(kaitan-kaitan konsep) antara kumpulan konsep-konsep atau proposisi-
proposisi yang berhubungan. Dalam peta konsep, penyesuaian integratif 
ini diperlihatkan dengan adanya kaitan-kaitan silang (cross links) antara 
kumpulan konsep-konsep. (Novak JD, 1984 : 97) 

c. Penyusunan Peta Konsep 

Peta konsep memegang peranan penting dalam belajar. Karena itu setiap 

siswa hendaknya pandai menyusun peta konsep setelah belajar, untuk 

memudahkan mereka untuk belajar selanjutnya atau mengulangi pelajaran yang 

telah dipelajari. Selain itu, peta konsep dapat dibuat oleh guru untuk 

memudahkan siswa dalam menjelaskan materi yang dipelajari. Menurut Ratna 

Wilis Dahar (1989 :127-128) menyatakan bahwa : 

Ada beberapa langkah-langkah yang harus diikuti dalam penyusunan peta 
konsep : 

1) Pilihlah satu bacaan dari buku pelajaran. 
2) Tentukan konsep-konsep yang relevan. 
3) Urutkan konsep-konsep itu dari yang paling inklusif ke yang paling 

tidak inklusif atau contoh-contoh. 
4) Susunlah konsep-konsep itu di atas kertas, mulai dengan konsep 

yang paling inklusif ke konsep yang paling tidak inklusif. 
5) Hubungkan kata-kata itu dengan kata atau kata-kata penghubung.   
       

d. Kegunaan Peta Konsep 

Kegunaan peta konsep ini adalah untuk menyatakan hubungan yang bermakna 

antara konsep-konsep dalam bentuk proposisi-proposisi sehingga akan 

memudahkan guru untuk mengetahui pemahaman siswa dan memudahkan guru 

dalam menerangkan materi. 

e. Tujuan Peta Konsep 

Dalam dunia pendidikan, peta konsep dapat diterapkan untuk beberapa tujuan, 
antaralain :  

1) Menyelidiki apa yang telah diketahui siswa. 
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2) Mempelajari cara belajar. 
3) Mengungkap konsepsi yang salah 
4) Alat evaluasi  
    (Ratna Wilis, 1989 : 130 -132) 

 

5. Prestasi Belajar 

Tujuan belajar adalah diperolehnya perubahan tingkah laku yang 

diharapkan. Tingkah laku yang diharapkan adalah dicapainya pengetahuan, 

ketrampilan, kepribadian, kebiasaan serta kecakapan yang lain yang bermanfaat 

bagi kehidupan manusia. Aktivitas pendidikan dikatakan berhasil apabila 

perubahan yang diharapkan dapat berhasil tepat pada waktunya. Sehingga 

evaluasi pendidikan merupakan keharusan untuk mengetahui taraf keberhasilan 

anak, dalam hal ini dilakukan secara bertahap hingga pada akhir pendidikannya.  

Disamping itu, prestasi belajar adalah sebagai hasil dari aktivitas belajar 

yang bersifat individual sehingga dengan prestasi belajar dapat dikatakan sebagai 

kewajiban perkembnagan yang telah dicapai. Agar prestasi belajar dapat berhasil 

dengan baik., maka faktor dominan yang mendukung harus diperhatikan, 

sekaligus menghilangkan hal yang menghambat.  

a. Pengertian Belajar 

Menurut Nana Sudjana menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses 

yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri. Seperti diungkapkan oleh 

Mouly, belajar pada hakikatnya adalah proses perubahan tingkah laku 

seseorang berkat adanya pengalaman. Pendapat serupa juga dikemukakan 

oleh Kimble dan Garmezi bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku 

yang relatif permanen. Terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Sedangkan 

Garry dan Kingsley menyatakan bahwa belajar adalah proses perubahan 

tingkah laku yang orisinil melalui pengalaman dan latihan-latihan.  

(Nana Sudjana, 1989 : 5) 

Skinner, seperti yang dikutip Barlow (1985) dalam bukunya Educational 
Psychology : The teaching-learning Process, berpendapat bahwa belajar 
adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang 
berlangsung secara progresif. Hintzman dalam bukunya the Psychology of 
Learning and Memory berpendapat learning is a change in organism due to 
experience which can affect the organism`s behavior. Artinya, belajar adalah 
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suatu perubahan yang terjadi dalam diri organisme (manusia atau hewan 
disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku 
organisme tersebut.  

(Muhibbin Syah, 2006 : 90) 
 

Dari beberapa pendapat beberapa pakar, dapat diartikan bahwa belajar 

adalah suatu proses mendapatkan sesuatu yang baru yang akan mempengaruhi 

tingkah laku seseorang melalui pengalaman atau latihan-latihan. 

b. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi berasal dari bahasa Belanda ”prestatie” yang artinya hasil yang telah 

dicapai atau dilakukan (Purwodarminto, 1989 : 22). Menurut Winkel (1983 : 

161), prestasi belajar adalah bukti usaha yang telah dicapai dalam belajar. 

Menurut Ketut Sukardi, prestasi merupakan kecakapan atau abilitas yang 

nyata. Kecakapan ini telah dimiliki individu melalui pengalaman atau proses 

belajar. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, prestasi belajar adalah 

hasil kemampuan atau kecakapan yang dicapai seseorang sebagai bukti 

keberhasilan abstrak. 

c. Hal-hal yang Mempengaruhi Prestasi Belajar  

       Prestasi belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor : 

1) Internal 

a) Jasmaniah, baik yang bersifat bawaan atau yang diperoleh melalui 

usaha. 

b) Psikologis 

(1) Intelektual yang meliputi faktor potensial dan kecakapan 

nyata 

(2) Non intelektual yaitu unsur kepribadian tertentu seperti sikap, 

kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, dll. 

2) Eksternal 

a) Sosial meliputi keluarga, masyarakat, kelompok, teman, dll 

b) Kebudayaan, adat istiadat, ilmu pengetahuan dan teknologi, dll 
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c) Lingkungan fisik, seperti kondisi fisik rumah, jarak sekolah dengan 

rumah, alat-alat belajar, dll 

d) Spiritual  

c. Fungsi Prestasi Belajar 

Menurut Zaenal Arifin (1982 ; 104), fungsi prestasi belajar adalah 
1) Indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah dikuasai oleh 

anak didik 
2) Lambang pemuasan hasrat ingin tahu 
3) Bahan informasi dalam pendidikan 
4) Indikator intern dan ekstern dari suatu institusi pendidikan 
5) Indikator terhadap daya serap anak didik (kecerdasan) 
 

6. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi 

Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai 

kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu 

tersebut bertindak atau berbuat. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak 

dari dalam dan di dalam subyek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu 

demi mencapai suatu tujuan. 

Menurut Gleitman dalam Muhibbin Syah (1995 : 136) motivasi adalah 

keadaan internal organisme (baik manusia atau hewan) yang mendorongnya 

untuk berbuat sesuatu. Menurut Winkel dalam Hamzah B. Uno ( 2007 : 3) 

motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk 

berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi 

kebutuhannya.  

Menurut Kartono dan Dali Gulo dalam Kamus Psikologi, 
berpendapat bahwa motivasi mengandung dua arti, yaitu : 

1) Kontrol batiniah dari tingkah laku seperti yang dimiliki  oleh 
kondisi-kondisi fisiologis, minat-minat, kepentingan-
kepentingan, sikap-sikap dan opini-opini. 

2) Kecenderungan organisme untuk melakukan sesuatu sikap atau 
perilaku yang dipengaruhi oleh kebutruhan dan diarahkan kepada 
tujuan tertentu yang telah direncanakan. 

 
Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (1998 : 102), motivasi diartikan :  
Dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadar atau 
tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. 
Usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau sekelompok orang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

17 

 

tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang 
dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.  
 

Menurut Hamzah B. Uno ( 2007  : 4) motif dibedakan menjadi dua, antara lain : 
1) Motif Intrinsik 

Timbulnya motif intrinsik tidak memerlukan rangsangan dari luar karena 
telah ada dalam diri individu itu sendiri yaitu sesuai atau sejalan dengan 
kebutuhannya. 

2) Motif Ekstrinsik 
Timbulnya motif ekstinsik karena adanya rangsangan dari luar individu, 
misalnya dalam bidang pendidikan terdapat minat yang penting terhadap 
kegiatan pendidikan karena melihat manfaatnya. 
Motif intrinsik lebih kuat daripada motif ekstrinsik. Oleh karena itu, 

pendidikan harus berusaha menimbulkan motif intrinsik dengan menumbuhkan 
dan mengembangkan minat mereka terhadap bidang-bidang studi yang relevan. 
Sebagai contoh, memberitahukan sasaran yang hendak dicapai dalam bentuk 
tujuan instruksional pada saat pembelajaran akan dimulai yang menimbulkan 
keberhasilan mencapai sasaran. Menurut Hamzah B. Uno ( 2007  : 4), motif 
ekstrinsik dapat ditimbulkan dengan langkah-langkah berikut : 

1) Pendidik memerlukan anak didiknya, sebagai manusia yang berpribadi, 
menghargai pendapatnya, pikirannya, perasaannya, maupun keyakinannya. 

2) Pendidik menggunakan berbagai metode dalam melaksanakan kegiatan 
pendidikannya. 

3) Pendidik senantiasa memberikan bimbingan dan juga pengarahan kepada 
anak didiknya dan membantu, apabila mengalami kesulitan, baik yang 
bersifat akademis maupun pribadi. 

4) Pendidik harus mempunyai pengetahuan yang luas dan penguasaan bidang 
studi atau materi yang diajarkan kepada peserta didiknya. 

5) Pendidik harus mempunyai rasa cinta dan sifat pengabdian kepada 
profesinya sebagai pendidik. 

 
b. Teori  Motivasi 

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang motivasi. Salah satunya 

adalah teori kebutuhan. Teori motivasi yang banyak dianut orang adalah teori 

kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan manusia pada 

hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik atau 

kebutuhan psikis. Oleh karena itu, menurut teori ini, apabila seorang pemimpin 

ataupun pendidik bermaksud memberikan motivasi kepada seseorang, ia harus 

berusaha mengetahui terlebih dahulu apa kebutuhan - kebutuhan orang yang 

akan dimotivasi. Teori kebutuhan yang dibicarakan salah satunya adalah teori 

Abraham Maslow. Maslow mengemukakan bahwa adanya lima tingkatan 
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kebutuhan pokok manusia. Kelima tingkatan kebutuhan pokok inilah yang 

kemudian dijadikan pengertian kunci dalam mempelajari motivasi manusia. 

Kelima tingkatan yang dimaksud dapat dilihat pada Gambar 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Keterangan gambar 1 : 

a) Kebutuhan fisiologis : kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasr 

yang bersifat primer dan vital yang menyangkut fungsi-fungsi 

biologis dasar dari organisme manusia seperti kebutuhan akan 

pangan, sandang dan papan kesehatan fisik, dsb. 

b) Kebutuhan rasa aman dan perlindungan seperti terjamin 

keamannya, terlindung dari bahaya dan ancaman penyakit, 

perang, kemiskinan, kelaparan, perlakuan tidak adil, dsb. 

c) Kebutuhan sosial yang meliputi antara lain kebutuhan akan 

dicintai, diperhitungkan sebagai pribadi, diakui sebagai anggota 

kelompok, rasa setiakawan, kerjasama. 

d) Kebutuhan akan penghargaan termasuk kebutuhan dihargai 

karena prestasi, kemampuan, kedudukan, status dan pangkat. 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

Gambar 2.1. Tingkatan Kebutuhan Menurut 
Abraham Maslow 
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e) Kebutuhan akan aktualisasi diri seperti antara lain kebutuhan 

mempertinggi potensi-potensi yang dimiliki, pengembangan diri 

secara maksimum, kreativitas dan ekspresi diri. 

c. Tujuan   Motivasi 

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk 

menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan 

kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau 

mencapai tujuan tertentu. Bagi seorang pendidik khususnya guru, tujuan 

motivasi adalah untuk menggerakkan atau memacu siswanya agar timbul 

keinginan dan kemuannya untuk meningkatkan prestasi belajarnya sehingga 

tercapai tujuan pendidikan sesuai yang diharapkan dan ditetapkan dalam 

kurikulum sekolah.  

d. Hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar 

Prestasi belajar merupakan prestasi akademik yang dicapai oleh peserta 

didik setelah malewati tahap-tahap tertentu. Prestasi belajar merupakan hasil 

pengukuran terhadap usaha-usaha yang telah dilakukan oleh siswa dalam 

mengikuti proses kegiatan belajar mengajar dan hasil tersebut dinyatakan dalam 

bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat yang mencerminkan hasil yang 

telah dicapai oleh siswa dalam periode tertentu yang umumnya disebut dengan 

nilai. Prestasi belajar siswa yang jauh dari harapan tidak semata-mata 

disebabkan intelegensi anak rendah. Hal ini dapat juga disebabkan oleh 

kurangnya fasilitas belajarnya, kesehatan terganggu, faktor lingkungan yang 

kurang mendukung, atau kurangnya motinvasi belajar akan mempengaruhi 

prestasi belajar.  

Motivasi belajar sangatlah penting peranannya dan menentukan segala 

tindakan manusia, demikian pula dalam aktivitas belajarnya. Prestasi belajar 

sangat dipengaruhi oleh motivasi yang dimiliki siswa. Siswa yang mempunyai 

motivasi belajar yang tinggi akan mempunyai dorongan melakukan kegiatan 

belajar dalam situasi apapun dengan semangat yang tinggi. Motivasi adalah 

kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas-

aktivitas tertentu dengan adanya kemauan guna mencapai suatu tujuan. Motivasi 
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dapat mengarahkan siswa untuk berprestasi bukan sekedar dorongan untuk 

berbuat tetapi mengacu pada ukuran keberhasilan berdasarkan penilaian 

terhadap tugas-tugas. 

7. Unsur, Senyawa, dan Campuran 

a. Materi  

Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai 

massa. Materi terbagi menjadi dua yaitu zat tunggal dan campuran 

b. Unsur 

1) Pengertian Unsur 

Unsur dapat didefinisikan sebagai bagian terkecil dari suatu zat yang 

masih memiliki sifat zat tersebut. Unsur tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian 

lain yang lebih sederhana, bahkan dengan reaksi kimia sekalipun. Unsur 

terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu unsur logam, unsur nonlogam, unsur 

metaloid. Untuk SMP, unsur yang dipelajari adalah unsur logam dan 

nonlogam. Perbedaan unsur logam dan nonlogam dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2 Perbedaan unsur logam dan unsur logam dan nonlogam 

Logam Nonlogam 

1. Penghantar panas dan listrik 

yang baik  

2. Mengkilap 

3. Dapat ditempa dan 

direnggangkan 

4. Pada suhu kamar umumnya 

berwujud padat kecuali 

(merkuri) 

5. Memiliki titik leleh dan titik 

didih yang tinggi 

1. Penghantar panas dan listrik 

yang buruk 

2. Tidak mengkilap 

3. Biasanya pecah jika ditempa 

dan tidak dapat 

direnggangkan 

4. Pada suhu kamar umumya 

berwujud cair dan gas tetapi 

ada pula yang berwujud padat 

5. Memiliki titik leleh dan titk 

didih yang rendah 

 Untuk memudahkan kita dalam mempelajari unsur, unsur-unsur tersebut 

ditampilkan dalam Tabel Periodik Unsur yang kita kenal sebagai SPU (Sistem 

Periodik Unsur). Cara penulisan lambang unsur seperti yang kita kenal saat ini 
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adalah hasil penemuan dari Berzelius (1817 – 1829). Contoh-contoh unsur 

dapat dilihat pada gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)   Aturan penulisan lambang unsur 

Secara internasional telah disepakati bahwa aturan penulisan lambang unsur 

adalah sebagai berikut : 

a) Untuk lambang unsur yang hanya terdiri atas satu huruf, penulisannya 

menggunakan huruf kapital. 

b) Untuk lambang unsur yang terdiri atas dua huruf, penulisan huruf 

pertama menggunakan huruf kapital dan huruf kedua menggunakan 

huruf kecil. 

c. Senyawa 

1) Pengertian senyawa 

Senyawa adalah zat yang terdiri atas unsur-unsur yang bergabung 

bersama secara kimia dengan perbandingan tertentu. Sebagai contoh, 

senyawa garam dapur rumus kimianya NaCl (Natrium klorida). Senyawa 

tersebut tersusun dari unsur Natrium (Na) dan unsur Klor (Cl). Komposisi 

atomnya selalu terdiri atas 1 atom Na dan 1 atom Cl. Sifat yang dimiliki 

 

 

 

perak besi 

 
Gambar 2. Contoh unsur besi, perak dan kalsium 

kalsium 
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senyawa NaCl sangat berbeda dengan sifat yang dimiliki oleh unsur 

Natrium dan Klor. Beberapa contoh senyawa dapat dilihat pada gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Aturan penamaan senyawa 

Berikut ini adalah aturan penamamaan senyawa yang biasa digunakan : 

a) Senyawa yang terdiri atas unsur logam dan nonlogam 

Cara penamaan senyawa yang terdiri dari unsur logam dan unsur 

nonlogam, yaitu nama depan (nama yang disebut terlebih dahulu) 

adalah nama unsur logam dan yang dijadikan nama belakang 

adalah nama unsur nonlogam. Sebagai contoh, logam Kalsium 

(Ca) bereaksi dengan nonlogam Oksigen (O2) membentuk 

senyawa CaO (Kalsium oksida).  

b) Senyawa yang terdiri atas unsur nonlogam 

Senyawa yang terdiri atas dua unsur nonlogam, nama 

belakangnya diberi akhiran ida. Jika ada pasangan unsur yang 

bersenyawa lebih dari satu jenis, maka penamaan senyawa 

tersebut dapat dibedakan dengan menyebutkan angka indeksnya. 

Angka-angka tersebut dinyatakan dalam bahasa Yunani yang 

dapat dilihat pada tabel 3. 

 

 

  

NaOH NaCl 

Gambar 3. Contoh senyawa NaCl dan NaOH 
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Tabel 3. Angka dalam bahasa Yunani 

Angka Nama Angka Nama 

1 mono 6 heksa  

2 di 7 hepta  

3 tri 8 okta  

4 tetra 9 nona  

5 penta  10 deka  

Contoh : CO    : Karbon monoksida 

       P2O5  : Difosfor pentaoksida 

c) Senyawa yang terdiri atas unsur hidrogen dan nonlogam 

Senyawa ini terbentuk dari unsur hidrogen dan unsur nonlogam 

biasanya golongan VII A. rekasi yang terjadi antara unsur 

hidrogen dan unsur yang terdapat pada golongan VII A 

menghasilkan senyawa berikut seperti HF, HCl, HBr, dan HI. 

Aturan penamaan untuk senyawa tersebut adalah : 

1) Menggunakan kata hidrogen sebagai nama depan, dan 

nama unsur nonlogam sebagai nama belakang, diakhiri 

dengan kata ida sehingga nama untuk senyawa HF adalah 

hidrogen flourida.  

2) Menggunakan kata asam sebagai nama depan dan nama 

unsur nonlogam sebagai nama belakang diakhiri dengan 

kata ida sehingga senyawa HF dapat juga diberi nama 

asam flourida. 

d) Senyawa yang terdiri atas unsur logam, unsur oksigen dan unsur 

hidrogen. 

Aturan penamaan senyawa yang terdiri atas unsur logam, unsur 

oksigen dan unsur hidrogen adalah dengan menggunakan nama 

unsur logam sebagai nama depan dan kata hidroksida (sebagai 

gabungan nama unsur hidrogen dan oksigen), yaitu hidroksida 

(OH)) sebagai nama belakangnya.                                                

Misal : 
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1) Suatu senyawa yang terdiri atas unsur logam Na, unsur O, 

dan unsur H, dapat dituliskan sebagai NaOH dengan 

nama natrium hidroksida. 

2) Suatu senyawa yang terdiri atas unsur logam Ca, unsur O, 

dan unsur H, dapat dituliskan sebagai Ca(OH)2 dengan 

nama kalsium hidroksida.  

Catatan : Angka 2 dan 3 didepan gugus OH menunjukkan nomor 

 golongan logam yang menyusun senyawa tersebut. 

d. Campuran  

Campuran adalah suatu zat yang terdiri dari unsur-unsur atausenyawa-

senyawa yang bergabung bersama secara fisika tanpa perbandingan tertentu. 

Contoh campuran dapat dilihat pada gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun sifat dari campuran antara lain sebagai berikut :  

1. Terdiri dari 2 atau lebih zat tunggal 

2. Komposisi zat penyusunannya tidak selalu tetap (tidak ada 

perbandingan tertentu) 

3. Masih mempunyai sifat-sifat zat penyusun 

 
 

 
Gambar 4. Campuran antara air dan garam dapur 

(NaCl) 
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4. Dapat dipisahkan menjadi komponennya dengan cara fisik dan 

kimia          

   Campuran terbagi menjadi dua yaitu : 

1) Campuran Homogen (serbasama) adalah campuran yang memiliki bagian-

bagian penyusun yang sama. Contoh : Campuran antara gula dan air 

membentuk air gula atau larutan gula.  

2) Campuran Heterogen (serbaneka) adalah campuran yang memiliki bagian-

bagian penyusun yang tidak sama. Contoh : Es Campur, setiap kali kita 

menyendok kita akan menemukan komponen-komponen atau bagian-

bagian yang berbeda-beda.  

e. Perbedaan Unsur dan Senyawa 

 Unsur merupakan penyusun dari senyawa. Walaupun demikian, sifat-sifat unsur 

setelah membentuk  senyawa tidak ditemukan dalam senyawa tersebut. 

Senyawa yang terbentuk dari unsur telah membentuk zat baru. Contoh pada 

reaksi pembakaran antara logam magnesium (Mg) dengan oksigen (O2).  

Reaksinya :   Mg    +      O2                            MgO 

                    unsur         unsur               senyawa 

Pada reaksi di atas dihasilkan senyawa baru yang sifatnya berbeda dari unsur-

unsur penyusunannya. 

f. Perbedaan Unsur dan Campuran 

Suatu campuran terdiri dari beberapa unsur. Sifat-sifat unsur dalam suatu 

campuran dapat diidentifikasi karena sifat unsur yang semula tidak berubah 

ketika unsur itu bercampur dengan unsur atau membentuk campuran. Hal ini 

terjadi karena proses pembentukan campuran terjadi secara fisika.  

g. Perbedaan Senyawa dan Campuran  

Senyawa adalah zat yang terdiri atas unsur-unsur yang bergabung bersama 

secara kimia dengan perbandingan tertentu. Sedangkan, campuran adalah suatu 

zat yang terdiri dari unsur-unsur atausenyawa-senyawa yang bergabung bersama 

secara fisika tanpa perbandingan tertentu. Perbedaan senyawa dan campuran 

dapat dilihat pada tabel  4. 
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Tabel 4. Perbedaan Senyawa dan Campuran 

Hal Senyawa Campuran 

1) Proses Pembentukan 

2) Komposisi zat 

3) Teknik pemisahan 

 

4) Sifat zat penyusun 

 

5) Titik leleh dan titik 

uap 

Secara kimia 

Tetap 

Secara kimia 

 

Berbeda dengan sifat 

senyawa 

Tertentu  

Secara fisika 

Tidak tertentu 

Secara fisika pada 

umumnya 

Dapat ditemukan zat 

penyusun pada campuran 

Tidak dapat ditentukan 

 

h. Rumus Kimia Sederhana  

Rumus kimia merupakan kumpulan lambang unsur dengan 

komposisi tertentu. Contoh : Rumus Kimia air adalah H2O mempunyai 

atom H sebanyak 2 dan atom O sebanyak 1. bilangan yang menyatakan 

jumlah atom masing-masing unsur dalam rumus kimia disebut angka 

indek. Rumus kimia terbagi menjadi dua, yaitu  

1) Rumus kimia unsur 

Rumus kimia unsur pada umumnya monoatomik yaitu dituliskan 

sebagai atom itu sendiri.  

Contoh : Unsur Tembaga : rumus kimianya Cu 

               Perak       : rumus kimianya Ag 

2) Rumus kimia molekul 

Rumus kimia molekul ada dua macam  

a) Rumus kimia molekul unsur 

Menyatakan gabungan atom - atom sejenis dan dibedakan 

menjadi dua, yaitu : 

(1) Molekul unsur diatomik (terdiri dari 2 unsur) 

Contoh :  

· Gas Oksigen (O2) 

· Gas Hidrogen (H2) 
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· Gas Nitrogen (N2) 

· Gas Klor (Cl2) 

· Gas Flour (F2) 

(2) Molekul unsur poliatomik (terdiri dari lebih dari 

  unsur) 

Contoh : 

· Ozon (O3) 

· Posphorus (P4) 

· Sulfur (S8) 

b) Rumus kimia molekul senyawa 

Menyatakan gabungan dari dua atom atau lebih yang berbeda. 

Contoh : 

· Asam Klorida (HCl) 

· Natrium klorida (NaCl) 

 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Dari Jurnal Improving Students Engagement and Achievement Trough The Use of 

Teams Games Tournaments oleh Sabrina Symons, Najinder Gill dan Rachel 

Friederich, Juni 2008 dapat diambil kesimpulan bahwa Strategi penggunaan TGT 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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B. Kerangka Berpikir 

 Materi pelajaran kimia di Sekolah Menengah pertama (SMP) telah masuk 

dalam Kurikulum 2006 atau KTSP. Hal ini memberikan beban yang cukup besar 

pada siswa SMP yang masih berada dalam usia wajib belajar 9 tahun. Secara 

psikologis, siswa SMP memilki sifat yang tidak jauh berbeda dengan siswa 

Sekolah Dasar (SD) karena merupakan masa peralihan dari anak-anak ke remaja. 

Cara berpikir siswa SMP tidak jauh berbeda dengan cara berpikir siswa SD. Sikap 

dan perbuatannya masih mencerminkan sifat dan tingkah laku anak-anak. 

Biasanya, siswa SMP akan merasa senang apabila diberi materi pelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. 

Sebaliknya, mereka akan merasa jenuh apabila materi pelajaran diberikan dengan 

metode pembelajaran yang serius, apalagi ilmu pengetahuan alam yang 

membutuhkan pemahaman lebih. 

Kimia di SMP merupakan materi dalam Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Terpadu. Materi pelajaran kimia yang diberikan di SMP mengenai konsep dasar 

kimia dan  pengenalan kimia di lingkungan sekitar. Untuk materi yang berupa 

konsep dasar kimia seperti unsur, senyawa, dan campuran, partikel materi, dan 

asam basa merupakan materi yang bersifat abstrak dan sulit dipahami oleh siswa. 

Siswa tidak dapat mencerna dengan baik materi yang diberikan dengan hanya 

menggunakan ceramah. Hal ini disebabkan daya pikir atau nalar siswa SMP masih 

rendah. 

Berdasarkan pada uraian di atas maka dapt dikemukakan dalam 

kerangka berpikir sebagai berikut : 

1. Perbedaan prestasi belajar yang dicapai kelompok siswa menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games Tournaments) yang 

dilengkapi  modul dan  kelompok siswa menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games Tournaments) yang 

dilengkapi  peta konsep. 

Keberhasilan proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan 

pengajaran salah satunya dapat dilihat pada prestasi belajar. Banyak faktor                          
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yang mempengaruhi prestasi belajar diantaranya metode pembelajaran. 

Penggunaan Metode pembelajaran sangat berpengaruh terhadap tingkat 

prestasi belajar. Dalam hal ini keberhasilan guru dalam menyampaikan materi 

pelajaran sangat didukung dengan metode pembelajaran yang tepat. 

Penggunaan metode pembelajaran yang tepat serta pengetahuan guru terhadap 

materi yang disampaikan sangat membantu tercapainya siswa untuk meraih 

prestasi belajar yang tinggi. Materi pelajaran yang sulit dan ditakuti oleh siswa 

akan mudah diterima siswa apabila guru mampu menerapkan metode 

pembelajaran yang tepat. Selain itu, semangat belajar siswa akan muncul jika 

siswa tidak hanya belajar secara individual tetapi juga belajar secara 

kelompok. Belajar secara berkelompok akan meningkatkan semangat belajar 

dan pengetahuan siswa. Hal ini dikarenakan dalam berkelompok siswa 

dituntut saling bantu-membantu dalam belajar. Siswa yang kurang memahami 

materi pelajaran akan dibantu oleh siswa lain dalam kelompoknya yang lebih 

memamahi materi tersebut. 

Metode pembelajaran berkelompok salah satunya adalah metode 

pembelajaran kooperatif. Ada beberapa metode pembelajaran kooperatif, salah 

satunya metode pembelajaran TGT  (Teams Games Tournaments). Salah satu 

Metode Pembelajaran yang dapat digunakan untuk karakter siswa SMP yang 

secara psikologis hampir sama dengan siswa SD adalah Metode Pembelajaran 

Kooperatif Tipe TGT (Teams Games Tournamnts). Dengan metode ini siswa 

dapat menikmati dan menyukai materi pelajaran kimia yang dianggap sulit 

menjadi menyenangkan. Hal ini dikarenakan, kemampuan metode 

pembelajaran TGT dalam mengemas suatu materi pelajaran kimia dengan 

suasana santai, menyenangkan dan interaktif. Selain, itu metode ini dapat 

menumbuhkan rasa kompetisi yang sehat antar kelompok dan menumbuhkan 

rasa percaya diri pada siswa untuk mengemukakan pendapat baik dalam 

kelompok maupun di kelas. Hal ini dapat menyebabkan timbul rasa percaya 

diri dan prestasi belajar lebih meningkat. Untuk memberikan semangat siswa 

dalam belajar kimia di rumah diperlukan suatu panduan yang dapat dipelajari 

secara mandiri, berupa modul atau peta konsep. Modul dan peta konsep dapat 
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membantu siswa umtuk mempelajari materi unsur, senyawa dan campuaran 

yang bersifat konsep dan abstrak. 

2. Pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar pada pokok bahasan 

unsur, senyawa dan campuran. 

Selain metode pembelajaran motivasi belajar sangat berpengaruh dalam 

peningkatan prestasi belajar. Motivasi belajar sangatlah penting peranannya 

dan menentukan segala tindakan manusia, demikian pula dalam aktivitas 

belajarnya. Prestasi belajar sangat dipengaruhi oleh motivasi yang dimiliki 

siswa. Siswa yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi akan mempunyai 

dorongan melakukan kegiatan belajar dalam situasi apapun dengan semangat 

yang tinggi. Motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang 

untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu dengan adanya kemauan guna 

mencapai suatu tujuan. Motivasi dapat mengarahkan siswa untuk berprestasi 

bukan sekedar dorongan untuk berbuat tetapi mengacu pada ukuran 

keberhasilan berdasarkan penilaian terhadap tugas-tugas. 

3. Interaksi antara pengunaan metode pembelajaran kooperatif TGT 

(Teams Games Tournaments) dan motivasi belajar dengan prestasi belajar 

siswa di SMP pada pokok bahasan unsur, senyawa dan campuran. 

Penggunaan metode pembelajaran, prestasi belajar dan motivasi belajar 

mempunyai kaitan yang sangat erat. Penggunaan metode pembelajaran TGT 

yang menerapakan belajar secara kelompok dan permainan dalam belajar akan 

lebih meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa tidak akan merasa jenuh 

dalam belajar, walaupun materi pelajaran yang disampaikan cukup sulit untuk 

dipahami. Tumbuhnya motivasi belajar siswa akan meningkatkan semangat 

siswa dalam belajar. Siswa yang bersemangat dan tekun dalam belajar akan 

mencapai prestasi yang diinginkan. 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

31 

 

Dari uraian di atas dapat dibuat bagan kerangka berpikir pada gambar 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Kondisi siswa 
(masa peralihan 
dari SD ke SMP) 

2.Materi pelajaran 
unsur, senyawa, 
dan campuran 
bersifat abstrak 

3.Kesulitan guru 
dalam mengajar 
materi unsur, 
senyawa dan 
campuran 

Metode 
TGT 

Dengan 
Modul 

Prestasi 
Belajar 

Motivasi 
Belajar 

Metode 
TGT 

Dengan 
Peta 

Konsep 

Gambar 5. Bagan Kerangka Berpikir Penelitian 
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C. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir maka dapat dikemukakan 

perumusan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ada perbedaan prestasi belajar antara kelompok siswa yang diajar 

dengan metode pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games 

Tournaments) dilengkapi modul dan dilengkapi peta konsep pada 

materi pokok unsur, senyawa dan campuran di SMP Negeri 8 

Surakarta. 

2. Ada pengaruh motivasi belajar dan prestasi belajar di SMP            

Negeri 8 Surakarta pada materi pokok unsur, senyawa dan 

campuran. 

3. Ada interaksi antara pengunaan metode pembelajaran kooperatif 

TGT (Teams Games Tournaments) dan motivasi belajar dengan 

prestasi belajar siswa di SMP Negeri 8 Surakarta pada materi 

pokok unsur, senyawa dan campuran. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1.Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 8 Surakarta 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli - Desember 2008. pelaksanaan 

penelitian ini dilakukan secara bertahap. Adapun tahap-tahap pelaksanaannya 

sebagai berikut : 

a. Tahap Persiapan, meliputi : pengajuan judul skripsi, permohonan 

pembimbing, observasi awal, pembuatan proposal, perizinan penelitian, 

survey sekolah yang bersangkutan dan konsultasi instrumen penelitian. Waktu 

untuk pelaksanaan tahap ini yaitu dari bulan Juli-September 2008  

b. Tahap Penelitian, yaitu semua kegiatan yang dilaksanakan di tempat penelitian 

yang meliputi : uji instrumen penelitian, pelaksanaan tindakan kelas dan 

pengambilan data yang disesuaikan dengan alokasi waktu penyampaian materi 

kimia Partikel Materi. Waktu untuk pelaksanaan tahap ini yaitu dari 

pertengahan Oktober-November 2008  

c. Tahap Penyelesaian, yaitu meliputi pengolahan data dan penyusunan laporan. 

Waktu untuk pelaksanaan tahap ini yaitu dari bulan Desember 2008-April 

2009. 

 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Metode 

penelitian eksperimen dengan rancangan desain faktorial 2 x 2 (A x B) dengan A 

adalah metode pembelajaran Teams Games Tournaments (TGT) dan B adalah 

motivasi belajar siswa. Ada dua kelompok, yaitu kelompok yang diajar dengan 

metode pembelajaran Teams Games Tournaments (TGT) dilengkapi modul dan 

metode pembelajaran Teams Games Tournaments (TGT) dilengkapi peta konsep. 
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Kedua kelompok diuji dengan  uji keseimbangan, untuk mengetahui keadaan awal 

yang sama. Pada akhir pembelajaran kedua kelompok diukur prestasi kimia 

dengan alat ukur yang sama. 

Tabel 5. Desain penelitian tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

                                    B Motivasi Belajar 

                        A Tinggi (B1) Rendah (B2) 

A1 A1 B1 A1 B2 Metode 

Pembelajaran 

Teams Games 

Tournaments 

(TGT) 

A2 A2 B1 A2 B2 

 

Keterangan : 

A  = Metode Pembelajaran Teams Games Tournaments (TGT) 

A1  = Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Teams Games 

    Tournaments) dilengkapi modul 

A2  = Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Teams Games  

    Tournaments) dilengkapi peta konsep 

B  = Motivasi Belajar 

B1  = Motivasi Belajar Siswa Kategori Tinggi  

B2  = Motivasi Belajar Siswa Kategori Rendah  

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas VII di SMP negeri 8 

Surakarta Semester gasal Tahun Ajaran 2008/2009 yang terdiri dari 6 kelas, 

dengan jumlah siswa secara keseluruhan 240 siswa. 
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2. Sampel 

Dari populasi tersebut diambil sampel dua kelas secara acak dengan  

teknik cluster random sampling. Satu kelas diberi metode pembelajaran kooperatif 

TGT (Teams Games Tournaments) dilengkapi modul, dengan jumlah siswa 38 

siswa yaitu kelas VII C dan satu kelas yang lain diberi metode pembelajaran 

kooperatif TGT (Teams Games Tournaments) dilengkapi peta konsep, dengan 

jumlah siswa 38 siswa yaitu kelas VII E. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi observasi atau 

pengamatan, wawancara, angket, kajian dokumen atau arsip, dan hasil prestasi 

belajar siswa.  

E. Instrumen Penelitian  

1. Instrumen Pembelajaran 

Instrumen pembelajaran dalam penelitian ini meliputi : 

a. Silabus 

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) yang disusun oleh peneliti dengan 

tujuan pelaksanaan belajar mengajar akan terstruktur dengan baik 

2. Instrumen Penilaian 

Instrumen penilaian dalam penelitian ini meliputi : 

a. Instrumen penilaian kognitif 

Untuk penilaian kognitif menggunakan bentuk tes objektif. Adapun 

langkah pembuatan tes terdiri dari : 

1) Membuat kisi-kisi soal tes 

2) Menyusun Soal Tes 

Tes berupa soal objektif pilihan ganda sebanyak 30 butir 

soal. Untuk jawaban benar dengan nilai 1 dan untuk jawaban salah 

dengan nilai 0. 
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3) Mengadakan uji coba tes ( try out ) 

Tes diujicobakan pada siswa yang telah memperoleh materi 

pokok bahasan kimia Partikel dan Materi yaitu siswa kelas VIII 

SMP Negeri 8 Surakarta 

b. Angket Motivasi 

Untuk pengukuran motivasi dengan menggunakan skala Likert. Adapun 

langkah pembuatan angket adalah sebagai berikut : 

1) Membuat kisi - kisi angket motivasi 

2) Menyusun angket motivasi 

Instrumen angket terdiri dari 46 soal yang berbentuk pilihan 

jawaban, dnegan alternatif ada 5 jawaban. Sistem pemberian skor 

dengan menggunakan skala Likert, untuk item positif, jika 

menjawab sangat setuju (SS) diberi skor 5, setuju (S) diberi skor 4, 

kurang setuju (KS) diberi skor 3, tidak setuju (TS) diberi skor 2, 

sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1. Sedangkan untuk item 

negatif, jika menjawab, sangat setuju (SS) diberi skor 1, setuju (S) 

diberi skor 2, kurang setuju (KS) diberi skor 3, tidak setuju (TS) 

diberi skor 4, sangat tidak setuju (STS) diberi skor 5. 

3) Mengadakan uji coba angket (try out) 

Angket diujicobakan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 8 

Surakarta. 

 

 

F. Teknik Pemeriksaan Validitas Data 

1. Uji Tes Bentuk Pilihan Ganda 

a. Uji Validitas Soal 

Validitas yang diuji dalam penelitian ini adalah validitas item atau 

validitas butir. Validitas item atau butir soal adalah demikian sebuah item 

dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. 
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Sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item mempunyai 

kesejajaran dengan skor total. Kesejajaran ini dapat diartikan korelasi. 

Pada penelitian ini dalam perhitungan validitas digunakan rumus korelasi 

product moment dengan angka kasar sebagai berikut : 

 r xy       =               N ( ∑XY ) –  (∑X )( ∑Y ) 

                √ [ (N ∑X2   -  (∑X ) 2 ) (N ∑Y2 – (∑Y ) 2 ) ] 

Keterangan rumus : 

r xy        : koefisien validitas 

X          : skor butir item nomer tertentu 

Y  : skor total 

N  : jumlah subjek 

Item dikatakan valid bila harga r hitung > r total kriteria, r total kriteria pada tabel 

Klasifikasi koefisien korelasi : 

0,8 – 1,0 sangat tinggi 

0,6 – 0,8 tinggi 

0,4 – 0,6 cukup 

0,2 – 0,4 rendah 

0,0 – 0,2 sangat rendah 

( Suharsimi Arikunto, 1995 : 75 ) 

 

Hasil dari perhitungan di atas, dikonsultasikan dengan tabel kritik  r 

product moment. Sebuah tes dianggap valid jika rxy > r tab. Hasil Validitas Dapat 

dilihat pada tabel 6. 

                     Tabel 6. Ringkasan Validitas Soal 

Klasifikasi Jumlah Soal 

Valid 27 

Invalid 3 

Total 30 
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b.Uji Reliabilitas Soal 

Pada penelitian ini, reliabilitas soal diukur dengan menggunakan rumus 

Flanagan  

r11   =  2 ( 1 – S1
2 + S2

2 ) 

            St
2 

dimana : 

r11 :  reliabilitas tes 

S1
2 : varians belahan pertama yang dalam hal ini skor item ganjil 

S2
2 : varians belahan kedua yang dalam hal ini skor item genap 

St
2 : varians total yaitu varians skor total 

S2 dapat dihitung dari  

  ∑X2    -   (∑X ) 2 

     S 2     =          N 

   N 

Dimana    N     :  banyaknya subjek pengikut tes 

( Suharsimi Arikunto, 1995 : 96 – 97 ) 

Besarnya koefisien korelasi : 

0,91  -  1,00 : sangat tinggi 

0,71  -  0,90 : tinggi 

0,41  -  0,70 : cukup 

0,21  -  0,40 : rendah 

Negatif – 0,2  : sangat rendah 

( Masidjo, 1995 : 209 ) 

Hasil perhitungan reliabiliatas soal dapat dilihat pada tabel 7. 

    Tabel 7. Ringkasan Reliabilitas Soal 

Keterangan Besar Kriteria 

r11 0,861 Tinggi 
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c.Taraf Kesukaran Soal 

Kesukaran soal adalah proporsi ( presentase ) subjek yang menjawab 

soal itu dengan betul. 

Rumus indeks kesukaran soal itu adalah : 

       

 

Dimana : 

P : indeks kesukaran soal atau proporsi 

B : banyaknya subjek yang menjawab soal dengan betul 

T : banyaknya subjek yang mengikuti tes hasil belajar 

Menurut Robert L Thorndike dan Elizabeth Heagen, klasifikasi indeks kesukaran 

adalah sebagai berikut : 

 Soal dengan  P  kurang dari 0,30 adalah terlalu sukar  

 Soal dengan  P  0,30 sampai 0,70 adalah cukup 

 Soal dengan  P  lebih dari 0,70 adalah terlalu mudah 

Dengan ketentuan bila jawaban betul skornya adalah 1 dan bila jawaban salah 

skornya adalah 0.  

(Anas sudijono, 2005 : 372) 

Hasil perhitungan taraf kesukaran soal dapat dilihat pada tabel 8. 

      Tabel 8. Ringkasan Taraf Kesukaran Soal 

Keterangan Jumlah Soal 

Sukar 5 

Cukup 15 

Mudah 10 

Total Soal 30 

 

 

 

 

 

B 
P = 

Js 
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d. Daya Pembeda Soal 

Rumus untuk menentukan indeks diskriminasi adalah sebagai berikut : 

 

 

Keterangan :   

D  = indeks diskriminasi 

JA  = banyaknya peserta kelompok atas 

 JB =  banyaknya peserta kelompok bawah 

 BA = banyaknya  peserta kelompok atas yang menjawab soal itu  

  dengan benar 

 BB = banyaknya  peserta  kelompok bawah yang menjawab soal  

  itu dengan benar 

       =    proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu       

  dengan benar (P sebagai indeks kesukaran) 

       =    proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

 

Klasifikasi daya pembeda soal adalah sebagai berikut : 

D : kurang dari 0,20 :   jelek (poor) 

D : 0,20 - 0,40   :  cukup (satisfactory) 

D : 0,40 - 0,70   :  baik  (good) 

D : 0,70 - 1,00   :  baik sekali  (exellent) 

D : negatif    : tidak baik  (butir soal dibuang ) 

(Anas sudijono, 2005 : 389) 

Hasil perhitungan daya pembeda soal dapat dilihat pada tabel 9. 

      Tabel 9.Ringkasan Daya Pembeda Soal 

Keterangan Jumlah Soal 

Jelek  3 

Cukup  16 

BA
B

B

A

A PP
J
B

J
B

D -=-=

A

A
A J

B
P =

B

B
B J

B
P =
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Baik  10 

Baik Sekali 0 

Tidak Baik  1 

Total Soal 30 

 

2. Uji Angket Motivasi 

Instrumen angket terdiri dari 46 soal yang berbentuk pilihan jawaban, 

dnegan alternatif ada 5 jawaban. Sistem pemberian skor untuk item positif, jika 

menjawab sangat setuju (SS) diberi skor 5, setuju (S) diberi skor 4, kurang setuju 

(KS) diberi skor 3, tidak setuju (TS) diberi skor 2, sangat tidak setuju (STS) diberi 

skor 1. Sedangkan untuk item negatif, jika menjawab, sangat setuju (SS) diberi 

skor 1, setuju (S) diberi skor 2, kurang setuju (KS) diberi skor 3, tidak setuju (TS) 

diberi skor 4, sangat tidak setuju (STS) diberi skor 5. Dari hasil uji coba 

selanjutnya dianalisis untuk dicari validitas dan realibilitas angket. 

a. Uji Validitas 

Validitas diukur menggunakan rumus korelasi product moment dengan rumus 

sebagai berikut : 

r xy = 
} }{{ )()(

))((
2222 YYNXXN

YXXYN

å-åå-å

åå-å
 

Keterangan : 

rxy  : koefisien korelasi antara X dan Y 

N  : jumlah subyek uji coba 

X  : skor butir item 

Y  : Skor total item 

Kriteria pengujian, jika rxy hitung  > rxy tabel 

(Suharsimi Arikunto, 1995 : 69) 

Hasil dari perhitungan di atas, dikonsultasikan dengan tabel kritik  r 

product moment. Sebuah tes dianggap valid jika rxy > r tab. Hasil Validitas Dapat 

dilihat pada tabel 10. 
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                   Tabel 10.  Ringkasan Validitas Angket 

Klasifikasi Jumlah Soal 

Valid 40 

Invalid 4 

 

b. Uji Reliabilitas 

Untuk menghitung tingkat reliabilitas angket tentang motivasi belajar kimia siswa, 

digunakan rumus alpha yaitu : 

r11  = ( ) ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
-ú

û

ù
ê
ë

é
-

å
2

2

1
1 i

i

n
n

s
s

 

Keterangan : 

r11 : reliabilitas instrument 

n : banyaknya butir pertanyaan 

å 2
is : jumlah varians skor tiap – tiap item 

2
is  : varians total  

(Suharsimi Arikunto, 1995 : 192 – 193) 

Dari uji reliabilitas dengan rumus alpha ini, diinterpretasikan sebagai berikut : 

Besarnya nilai r11 Interpretasi 

Antara 0,800 sampai dengan 1,00 

Antara 0,600 sampai dengan 0,800 

Antara 0,400 sampai dengan 0,600 

Antara 0,200 sampai dengan 0,400 

Antara 0,000 sampai dengan 0,200 

tinggi 

cukup 

agak rendah 

rendah 

sangat rendah 
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(Suharsimi Arikunto, 1995 : 260) 

 

 

Hasil perhitungan reliabiliatas angket dapat dilihat pada tabel 11. 

      Tabel 11. Ringkasan Reliabilitas Angket 

Keterangan Besar Kriteria 

r11 0,876 Tinggi 

 

G. Teknik Analisa Data 

1. Uji Keseimbangan 

Uji Z yang dilakukan untuk nmenguji keseimbangan antara kelas A dan kelas B 

prosedurnya adalah sebagai berikut : 

a) Hipotesis 

H0 : µ1 =  µ2  

H1 : µ1 ≠  µ2  

b) Tingkat signifikansi α = 0,05 

c) Statistik uji 

21

2
2

1

2
1

21

n
s

n
s

XX
Z

+

-
=  

d) Daerah kritik = {Z││Z│≥ Z α/2} 

e) Keputusan uji 

H0 ditolak jika harga statistik uji jatuh di dareah kritik. 

 

2. Uji Prasyarat 

Uji prasyarat yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan uji 

homogenitas. 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas 
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menggunakan metode Liliofors. Prosedur normalitas populasi dengan 

menggunakan metode Liliofors adalah sebagi berikut : 

1) Hipotesis 

H0 : sampel berasal dari populasi normal 

H1 : sampel berasal dari populasi yang tidak normal 

2) Statistik uji 

L = max [F(zi) - S(zi)] 

Dimana : 

F(zi) = P(Z ≤ zi) 

Z ~ N (0,1) 

S(zi)  : proporsi cacah z ≤ zi terhadap seluruh cacah zi 

zi  : skor standar zi = ( iX  - X ) / s 

S  : standar deviasi 

3)  Taraf signifikansi α = 0,05 

4)  Daerah kritik 

DK = {L│L > L α, n} dengan n ukuran sampel 

5)  Keputusan uji 

 H0 ditolak jika LÎDK atau H0 tidak ditolak jika L ÏDK 

 (Budiyono, 2000 : 169 – 170) 

 

b) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah populasi mempunyai 

variansi yang sama. Metode yang digunakan adalah uji Bartlett, yaitu 

sebagai berikut : 

1) Hipotesis 

H0 : 
22

3
2
2

2
1 ... kssss ====  (populasi-populasi homogen) 

H1 : paling sedikit terdapat satu pasang variansi yang berbeda  

(populasi- populasi tidak homogen) 

2) Statistik uji 
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( )sFRKGf
c j loglog
303,22 å-=c  

Dimana : 

2c ~ 2c (k – 1) 

k  : cacah popoulasi = cacah sampel 

f  : derajat bebas untuk RKG = N – k 

fj  : derajat bebas untuk 12 -= jj ns  

j  : 1, 2, 3, ….k 

N  : cacah semua pengukuran 

Nj  : cacah pengukuran pada sampel ke j 

c  = ( ) ÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
-

-
+ å ffk j

11
13

1
1  

RKG = 
å
å

j

j

f

SS
 ; 

( ) ( )å å -=-= 2

2

2 1 jj
j

j
jj ssn

n

X
XSS  

3) Daerah kritik 

DK = { 2c │ 2c > 2c  α;k -1} 

4) Keputusan uji 

H0 ditolak jika 2c ÎDK atau H0 tidak ditolak jika 2c  ÏDK 

 (Budiyono, 2000 : 176-178) 

 

3. Uji Hipotesis 

 

Hipotesis dalam penelitian ini dianalisa dengan analisa variansi dua jalan 

dengan frekuensi sel sama dengan model sebagai berikut : 

 Xijk = µ + αi + βj + (αβij ) + εijk 

Dimana : 

Xijk   : data amatan ke - k yang dikenai faktor A (metode mengajar) ke-i 

  dan faktor B (motivasi belajar) ke - j 

µ   : rerata besar (pada populasi) 

αi    : efek faktor A  baris ke - i terhadap Xijk 
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βj   : efek faktor B  baris ke - j terhadap Xijk 

αβij   : interaksi baris ke - i dan kolom ke - j pada Xijk 

εijk   : kesalahan eksperimental yang berdistribusi normal N (0, 2
ija ) 

i : 1,2;1  : pemberian pengajaran metode pembelajaran Teams Games  

  Tournaments (TGT) dilengkapi modul 

         2  : pemberian pengajaran metode pembelajaran Teams Games  

 Tournaments (TGT) dilengkapi dengan peta konsep 

j : 1,2;1  : motivasi belajar tinggi 

          2  : motivasi belajar rendah 

k   : 1, 2, 3, …,n (n = cacah sampel masing - masing sel) 

Prosedur dalam pengujian dengan menggunakan analisis variansi dua jalan 

dengan sel tak sama yaitu  : 

a. Hipotesis 

Pada analisis varians dua jalan terdapat tiga pasang hipotesis yang 

perumusannya adalah sebagai berikut : 

1) H0A : αi = 0  

 

H1A : αi ≠ 0  

 

2) H0B : βj = 0  

 

H1B : βj ≠ 0  

 

3) H0AB : αβij = 0  

 

H1AB : αβij ≠ 0  

Untuk semua i (tidak ada perbedaan efek 

faktor A), i =1,2 

Untuk paling sedikit satu harga i (pada 

perbedaan efek faktor A), i = 1,2 

Untuk semua j (tidak ada perbedaan efek 

faktor B), j =1,2 

Untuk paling sedikit satu harga j (pada 

perbedaan efek faktor B), j = 1,2 

Untuk semua pasang (i,j) (tidak ada 

interaksi antara faktor A dan faktor B) 

Untuk paling sedikit satu pasang harga (i,j) 

(ada interaksi antara faktor A dan faktor B) 
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b. Komputasi 

                                    B Motivasi Belajar 

                        A Tinggi (B1) Rendah (B2) 

A1 A1 B1 A1 B2 Metode 

Pembelajaran 

Teams 

Games 

Tournaments 

(TGT) 

A2 A2 B1 A2 B2 

Dimana : 

A  = Metode Pembelajaran Teams Games Tournaments (TGT) 

A1  = Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Teams Games 

    Tournaments) dilengkapi modul 

 

A2  = Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Teams Games  

    Tournaments) dilengkapi peta konsep 

B  = Motivasi Belajar 

B1  = Motivasi Belajar Siswa Kategori Tinggi  

B2  = Motivasi Belajar Siswa Kategori Rendah  

Pada analisis variansi dua jalan ini didefinisikan notasi – notasi sebagai 

berikut : 

ni  = ukuran sel ij (sel pada baris ke – I dan kolom ke – j) 

= banyaknya data amatan pada sel ij 

= frekuensi sel ij 
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hn   = rataan harmonik frekuensi seluruh sel = 

å
ji ijn

pq

,

1
 

N  = å
ji

ijn
,

= banyaknya seluruh data amatan 

SSij  = 
ijk

k
ijk

k
ijk n

X

X

2

2

÷
ø

ö
ç
è

æ

-
å

å   

= jumlah kuadrat deviasi data amatan pada sel ij 

ijAB   = rataan pada sel ij 

Ai  = å
j

ijAB = jumlah rataan pada baris ke - i 

Bi  = å
i

ijAB = jumlah rataan pada baris ke - j 

G  = å
ji

ijAB
,

= jumlah rataan semua sel 

1) Komponen Jumlah Kuadrat 

Untuk memudahkan perhitungan, didefinisikan besaran –besaran (1), (2), 

(3), (4), dan (5) sebagai berikut : 

( )
pq
G 2

1 =  
( ) å=

ji
ijSS

,

2  

( ) å=
i

i

q

A2

3  ( ) å=
j

j

p

B 2

4  

( ) å=
ji

ijAB
,

2
5   

 

2) Jumlah Kuadrat 

Terdapat lima jumlah kuadrat yaitu jumlah kuadrat baris (JKA), jumlah 

kuadrat kolom (JKB), jumllah kuadrat interaksi (JKAB), jumlah kuadrat 

galat (JKG), dan jumlah kuadrat total (JKT), yaitu : 
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JKA  = hn {(3) – (1)} 

JKB  = hn {(4) – (1)} 

JKAB  = hn {(1) + (5) – (3) – (4)} 

JKA = (2) 

JKA = JKA + JKB + JKAB + JKG 

3) Derajat Kebebasan 

Derajat kebebasan untuk masing - masing jumlah kuadrat tersebut adalah : 

dkA = p – 1 

dkAB = (p – 1)(q – 1) 

dkT = N – 1  

dkB = q -1 

dkG = N - pq 

 

4) Rataan Kuadrat 

Berdasarkan jumlah kuadrat dan derajat kebebasan masing - masing, 

diperoleh rataan kuadrat sebagai berikut : 

RKA  = 
dkA
JKA

   RKB  = 
dkB
JKB

 

RKAB  = 
dkAB
JKAB

   RKG  = 
dkG
JKG

 

 

c. Statistik Uji 

1) untuk H0A adalah Fa = 
RKG
RKA

 

2) untuk H0B adalah Fb = 
RKG
RKB

 

3) untuk H0AB adalah Fab = 
RKG
RKAB

 

d. Daerah Kritik  

1) Daerah kritik untuk Fa adalah DK = {F│F > Fα;p-1, N-pq} 

2) Daerah kritik untuk Fb adalah DK = {F│F > Fα;q-1, N-pq} 
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3) Daerah kritik untuk Fab adalah DK = {F│F > Fα;(p-1)(q-1), N-pq} 

e. Keputusan Uji 

H0 ditolak jika harga statistik uji jatuh di daerah kritik 

 

 

Tabel 12. Rangkuman Anava Dua Jalan 

Sumber 

Varians 

JK dk RK Fobs Fα P 

A (Baris) 

B (Kolom) 

AB (Interaksi) 

Galat (s) 

 

JKA 

JKB 

JKAB 

JKG 

 

p – 1 

q – 1 

(p – 1)(q – 1) 

N – pq 

 

RKA 

RKB 

RKAB 

RKG 

 

Fa 

Fb 

Fab 

- 

 

F* 

F* 

F* 

- 

 

< α atau > α 

< α atau > α 

< α atau > α 

- 

 

TOTAL JKT N – 1 - - - - 

Keterangan P adalah probabilitas amatan; F* adalah nilai F yang diperoleh dari 

tabel  

(Budiyono, 2000 : 206 – 208) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

Penelitian ini dititikberatkan pada penggunaan metode pembelajaran 

kooperatif TGT (Teams Games Tournaments) dengan memperhatikan motivasi 

belajar siswa. Data diperoleh dari siswa kelas VII semester 1 SMP Negeri 8 

Surakarta tahun pelajaran 2008/2009. Satu kelas diberi metode pembelajaran 

kooperatif TGT (Teams Games Tournaments) dilengkapi modul, dengan jumlah 

siswa 38 siswa yaitu kelas VII C dan satu kelas yang lain diberi metode 

pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games Tournaments) dilengkapi peta 

konsep, dengan jumlah siswa 38 siswa yaitu kelas VII E. Selanjutnya dilakukan 

pengukuran nilai kognitif dan motivasi belajar siswa. 

Penilaian kognitif dilakukan dengan menggunakan tes bentuk pilihan 

ganda yang terdiri dari 30 butir soal materi pokok unsur, senyawa, dan campuran, 

dimana dari hasil uji validitas diperoleh 27 soal valid dan semuanya termasuk 

reliabilitas tinggi. Penilaian motivasi belajar dilakukan dengan menggunakan 

angket yang terdiri dari 44 soal, dimana dari hasil uji validitas diperoleh 40 butir 

soal dan semuanya termasuk reliabilitas tinggi. Untuk motivasi belajar, data 

dikelompokkan dalam dua kategori yaitu skor sama dengan atau lebih dari rata - 

rata termasuk dalam kategori motivasi belajar tinggi dan skor dibawah rata - rata 

termasuk dalam kategori motivasi belajar rendah. Ini didasarkan pada rata - rata 

(mean) hasil angket motivasi belajar untuk kedua kelas.  

 

1. Distribusi Frekuensi Data Nilai Kognitif Siswa 
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Perbandingan distribusi frekuensi selisih nilai kognitif siswa antara kelas 

eksperimen TGT dilengkapi modul dan yang dilengkapi peta konsep pada materi 

pokok unsur, senyawa, dan campuran disajikan dalam tabel 13 dan histogramnya 

pada gambar 6. 

 

 

Tabel 13. Perbandingan Distribusi Frekusensi Selisih Nilai Kognitif Pretest - 

Postest Antara Kelas Eksperimen I (TGT Dilengkapi Modul) dan Kelas 

Eksperimen II (TGT Dilengkapi Peta Konsep) 

Frekuensi %Frekuensi 
NO 

Kelas 
Interval 

Nilai 
Tengah I II I II 

1 2,0 - 11,0 6.5 3 3 7.89474 7.89474 
2 11,1 - 20,1 15.6 6 9 15.7895 23.6842 
3 20,2 - 29,2 24.7 12 13 31.5789 34.2105 
4 29,3 - 38,3 33.8 10 8 26.3158 21.0526 
5 38,4 - 47,4 42.9 4 4 10.5263 10.5263 
6 47,5 - 56,5 52 2 0 5.26316 0 
7 56,6 - 65,6 61.1 1 1 2.63158 2.63158 

Jumlah 38 38 100 100 
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Gambar 6. Histogram Selisih Nilai Kognitif Pretest - Postest Antara  

Kelas Eksperimen I (TGT Dilengkapi Modul) dan Kelas Eksperimen 

II (TGT Dilengkapi Peta Konsep) 

 

 

 

2. Distribusi Frekuensi Data Motivasi Balajar Siswa 

Perbandingan distribusi frekuensi selisih nilai kognitif siswa antara kelas 

eksperimen TGT dilengkapi modul dan yang dilengkapi peta konsep pada materi 

pokok unsur, senyawa, dan campuran disajikan dalam tabel 14 dan histogramnya 

pada gambar 7. 

Tabel 14. Perbandingan Distribusi Frekusensi Skor Motivasi Belajar Siswa Antara 

Kelas Eksperimen I (TGT Dilengkapi Modul) dan Kelas Eksperimen II                    

(TGT Dilengkapi Peta Konsep) 

Frekuensi %Frekuensi 
NO 

Kelas 
Interval 

Nilai 
Tengah I II I II 

1 100 - 112 106 1 0 2.631579 0 
2 112,1 - 124,1 118.1 1 0 2.631579 0 
3 124,2 - 136,2 130.2 0 0 0 0 
4 136,3 - 148,3 142.3 4 7 10.52632 18.42105 
5 148,4 - 160,4 154.4 17 10 44.73684 26.31579 
6 160,5 - 172,5 166.5 7 13 18.42105 34.21053 
7 172,6 - 184,6 178.6 8 6 21.05263 15.78947 
8 184,7 - 196,7 190.7 0 2 0 5.263158 

Jumlah 38 38 100 100 
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Gambar 7. Histogram Skor Motivasi Belajar Siswa Antara Kelas Eksperimen I 

(TGT Dilengkapi Modul) dan Kelas Eksperimen II                                                 

(TGT Dilengkapi Peta Konsep) 

 

 

B. Pengujian Prasyarat Analisis 

1. Uji Keseimbangan 

Uji keseimbangan ini diambil dari nilai pretest kemampuan kognitif siswa 

kelas VII semester 1 SMP Negeri 8 Surakarta tahun pelajaran 2008/2009 untuk 

mata pelajaran kimia antara kelas eksperimen TGT yang dilengkapi modul dan 

yang dilengkapi peta konsep. Untuk kelas eksperimen TGT yang dilengkapi peta 

konsep yaitu kelas VII C dengan jumlah siswa 38, diperoleh rata-rata 38,18 dan 

SD 9,95. Sedangkan untuk kelas eksperimen TGT yang dilengkapi modul yaitu 

kelas VII E dengan jumlah siswa 38 diperoleh rata-rata 40,05 dan SD 10,00. 

Hasil uji keseimbangan dengan menggunakan uji Z diperoleh Z hitung = 

0.59224 dengan Z0,025 = 1,960. Daerah kritik = {Z | Z < -1,960 atau  < 1,960}. Ho 

ditolak jika harga statistik uji jatuh didaerah kritik. Statistik uji tidak jatuh di 

daerah kritik maka Ho diterima. Karena Z < -1,960 < hitung  < 1,960, maka dapat 

disimpulkan bahwa kelas eksperimen TGT dilengkapi modul dan kelas 

eksperimen TGT dilengkapi peta konsep mempunyai rata-rata  yang sama atau 

kedua kelas tersebut dalam keadaan seimbang. 

2. Uji Normalitas 

Dari hasil penelitian dilakukan uji normalitas untuk masing-masing sampel 

dengan menggunakan metode Liliefors dengan menggunakan harga statistik uji 

untuk taraf signifikansi 0,05 pada masing-masing sampel. Hasil uji normalitas 

selisih nilai kognitif dan skor motivasi belajar tercantum dalam Lampiran 22-31. 

Hasil uji normalitas telah terangkum dalam tabel 15. 

Tabel 15. Ringkasan Hasil Uji Normalitas 

 

NO 

  Lo Tabel   
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Sampel Lo Maks α = 0,05 Kesimpulan 

1. Nilai Postest Kelas TGT 
dilengkapi modul 

0,1382 

 

0,1437 Normal 

2. Nilai Pretest Kelas TGT 

dilengkapi modul 

0,1324 0,1437 Normal 

3. Nilai Motivasi Belajar Kelas 

TGT dilengkapi modul 

0,1284 0,1437 Normal 

4. Nilai Motivasi Belajar Tinggi 

Kelas TGT dilengkapi modul 

0,1579 0,206 Normal 

5. Nilai Motivasi Belajar Rendah 

Kelas TGT dilengkapi modul 

0,1336 0,19 Normal 

6. Nilai Postest Kelas TGT 
dilengkapi peta konsep 

0,1206 0,1437 Normal 

7. Nilai Pretest Kelas TGT 

dilengkapi peta konsep 

0,1178 0,1437 Normal 

8. Nilai Motivasi Belajar Kelas 

TGT dilengkapi peta konsep 

0,1285 0,1437 Normal 

9. Nilai Motivasi Belajar Tinggi 

Kelas TGT dilengkapi        peta 

konsep 

0,1118 0,2 Normal 

10. Nilai Motivasi Belajar Rendah 

Kelas TGT dilengkapi        peta 

konsep 

0,1126 0,19 Normal 

 

Dari hasil tersebut di atas, untuk setiap kelompok siswa diperoleh harga 

Lo tabel pada taraf signifikansi α = 0,05. Dengan demikian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. 

 

3. Uji Homogenitas 
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Syarat yang harus dipenuhi dalam analisis variansi adalah varians 

populasi harus homogen. Untuk menguji homogenitas pada penelitian ini 

menggunakan metode Bartlett (Sudjana,1996:261 - 265). Hasil uji homogenitas 

tentang nilai kognitif dengan memperhatikan motivasi belajar tercantum dalam 

Lampiran 32-34 dan ringkasan hasil uji homogenitas dapat dilihat pada                   

tabel 16-18. 

 

 

Tabel 16. Ringkasan Hasil Uji Homogenitas Nilai Afektif Pretest 

2c hitung 2c table Kesimpulan 

0,006 3,841 Homogen 

 

Tabel 17. Ringkasan Hasil Uji Homogenitas Nilai Afektif Posttest 

2c hitung 2c tabel Kesimpulan 

2,596 3,841 Homogen 

 

Tabel 18. Ringkasan Hasil Uji Homogenitas Skor Motivasi Belajar 

2c hitung 2c table Kesimpulan 

0,8414 3,841 Homogen 

 

4. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis menggunakan analisis variansi dua jalan sel tak sama. Hasil 

perhitungan analisis variansi dua jalan sel tak sama dapat disajikan pada tabel 19. 

Tabel 19. Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama Aspek Kognitif 

Sumber JK dk RK Fobs Ftabel Keputusan 
Metode Pembelajaran 
(A) 344.307 1 344.307 4.67184 4 Ditolak 
Motivasi Belajar (B) 438.241 1 438.241 5.94643 4 Ditolak 
Interaksi (AB) 13.1889 1 13.1889 0.17896 4 Diterima 
Galat 5306.28 72 73.6983 0 0 - 
Total  6102.01 75 - - - - 
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Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa : 

a. Pada efek utama baris (A), Fobs  > Ftabel = 4.67184 > 4 dengan keputusan 

uji Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan penggunaan metode pembelajaran pada kelas TGT yang 

dilengkapi modul dan yang dilengkapi peta konsep terhadap prestasi 

belajar siswa. Rata-rata hasil prestasi belajar siswa (post test), TGT modul 

= 71,3947 dan TGT peta konsep = 67,3947. Dengan demikian, siswa yang 

diajar dengan menggunakan metode pembelajaran TGT modul lebih baik 

daripada siswa yang diajar dengan menggunakan metode pembelajaran 

TGT yang dilengkapi peta konsep. 

b. Pada efek utama kolom (B), Fobs > Ftabel = 5,94643 > 4 dengan keputusan 

uji Ho ditolak. Hal ini berarti tidak semua kategori motivasi belajar siswa 

berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Siswa yang 

mempunyai motivasi belajar tinggi mempunyai prestasi yang lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang memiliki prestasi yang rendah. 

c. Pada efek utama interaksi (AB), Fobs < Ftabel = 0,17896 < 4 dengan 

keputusan uji Ho diterima. Hal ini berarti tidak terdapat interaksi bersama 

yang signifikan antara penggunaan metode pembelajaran pada kelas TGT 

yang dilengkapi modul dan yang dilengkapi peta konsep terhadap prestasi 

belajar siswa serta motivasi belajar siswa.  

 

C. Pembahasan Hasil Analisis 

Perumusan hipotesis pada penelitian ini adalah : (1) Ada perbedaan 

prestasi belajar antara kelompok siswa yang diajar dengan metode pembelajaran 

kooperatif TGT (Teams Games Tournaments) yang dilengkapi modul dan yang 

dilengkapi peta konsep pada materi pokok unsur, senyawa dan campuran. (2) Ada 

pengaruh motivasi belajar dan prestasi belajar di SMP Negeri 8 Surakarta pada 

materi pokok unsur, senyawa dan campuran. (3) Ada interaksi antara pengunaan 

metode pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games Tournaments) dan motivasi 

belajar dengan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 8 Surakarta pada materi 

pokok unsur, senyawa dan campuran. 
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Hipotesis tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 

variansi dua jalan sel tak sama dengan hasil 2 hipotesis ditolak dan 1 hipotesis 

diterima. Adapun pembahasan hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut :  

 

1. Hipotesis Pertama 

Dari analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama pada nilai kognitif 

diperoleh Fhit = 4,6718 > 4,00 = Ftab. Hal ini berarti penggunaan metode 

pembelajaran memberikan perbedaan yang signifikan terhadap nilai kognitif pada 

materi pokok unsur, senyawa dan campuran. Kelas yang diajar dengan 

menggunakan metode pembelajaran TGT yang dilengkapi modul mempunyai 

nilai rata-rata = 66,8158 lebih tinggi dibandingkan dengan yang diajar 

menggunakan metode pembelajaran TGT yang dilengkapi peta konsep dengan 

nilai rat -rata = 62,7368. (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

35). Dari data dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode pembelajaran TGT 

yang dilengkapi modul lebih baik daripada metode pembelajaran TGT yang 

dilengkapi peta konsep pada materi pokok unsur, senyawa dan campuran. 

Dalam proses pembelajaran siswa baik yang diajar menggunakan TGT 

yang dilengkapi modul maupun yang dilengkapi peta konsep,                      

masing-masing siswa mendapatkan media yaitu modul dan peta konsep. Metode 

pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games Tournament) menuntut siswa 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar sehingga meminimalkan 

kekurang aktifan siswa di dalam proses pembelajaran. Metode ini juga 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan pendapatnya, saling 

berdiskusi, bertanya, berargumentasi, menghargai dan menghormati pendapat 

temannya serta melatih jiwa kompetisi dalam belajar. Selain itu, dalam 

pembelajaran kooperatif TGT siswa dituntut untuk belajar secara berkelompok. 

Apabila ada salah satu siswa yang belum memahami tentang topik tertentu, maka 

siswa yang lain yang lebih paham akan membantu menjelaskan materi yang 

belum dipahami oleh siswa tersebut. Pada metode ini, siswa akan di bagi dalam 

beberapa tim yang nantinya saling berkompetisi antara tim yang satu dengan tim 

yang lain. Teman satu tim akan saling membantu dalam mempersiapkan diri 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

59 

 

untuk kompetisi dengan kelompok lain, dengan cara mempelajari lembar 

kegiatan, menjelaskan masalah yang belum jelas, dan menyelesaikan soal-soal. 

Hal ini dilakukan agar pada saat melakukan kompetisi dengan kelompok lain, 

anggotanya dapat meraih nilai tertinggi. Karena sewaktu siswa bermain dalam 

games anggota kelompok yang lain tidak boleh saling membantu. Dalam artian 

setiap individu mewakili kelompoknya untuk berkompetisi dengan anggota 

kelompok yang lain dalam satu permainan (dapat dilihat pada lampiran 16). 

Disinilah akan muncul tanggung jawab pribadi pada masing-masing anggota yang 

akan membawa nama kelompoknya, agar kelompoknya memperoleh nilai 

tertinggi. Apabila tanggung jawab pribadi telah muncul dalam diri siswa maka, 

siswa akan senantiasa merasa percaya diri dalam menyeleseikan berbagai soal 

yang berkaitan dengan materi tersebut. Sehingga siswa akan berusaha untuk 

mendapatkan prestasi yang tinggi. 

Tingginya nilai kognitif siswa yang diajar dengan metode pembelajaran 

TGT yang dilengkapi modul disebabkan karena siswa yang diajar dengan 

menggunakan metode pembelajaran TGT yang dilengkapi modul, akan lebih 

fokus kepada metode pembelajarannya dan materi yang disampaikan dan rata-rata 

siswa SMP lebih menyukai hal yang terperinci. Unsur-unsur dalam modul sudah 

sangat lengkap yang mencakup : rumusan tujuan pengajaran, petunjuk untuk guru, 

lembar kegiatan siswa, lembar kerja siswa, kunci lembar kerja, lembar evaluasi, 

kunci lembar evaluasi (St. Vembrianto, 1985 : 37-38). Selain itu, modul juga 

berfungsi untuk meningkatkan motivasi belajar secara maksimal dan 

meningkatkan kreativitas dalam belajar karena dalam modul terdapat lembar 

kegiatan siswa.  

Menurut Berta Nurwidyastuti (2006 : 13) berpendapat bahwa Modul 
merupakan suatu paket kurikulum yang disediakan untuk belajar sendiri. 
Proses pembelajaran dengan modul memberi kesempatan bagi siswa untuk 
belajar menurut cara masing-masing. Jadi dengan cara belajar menggunakan 
modul ini diharapkan siswa akan dapat lebih aktif dalam proses belajar, 
ynag pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar matematika. 
Dengan keefektifan tersebut maka para siswa lebih konsentrasi dalam 
mempelajari, memahami, dan berusaha menguasai konsep secara lebih 
terarah dan bermakna.  
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Dengan keadaan tersebut maka tujuan dari pembuatan modul sebagai 

media yang dapat digunakan secara mandiri, belajar sesuai dengan kecepatan 

masing-masing individu secara efektif dan efisien. Secara umum, media 

pembelajaran modul dan peta konsep masing-masing mempunyai kelebihan dan 

kekekurangan. Modul memiliki kelebihan lebih terperinci dan terangkum dengan 

jelas. Sedangkan peta konsep memiliki kelebihan lebih terstruktur dan mudah 

dipahami. 

Dari uraian di atas dapat diperkuat dengan adanya hasil penelitian Septi 

Nurleli (2003 : 104) yang menyatakan bahwa metode pembelajaran TGT 

menghasilkan output (prestasi belajar) yang lebih baik dibandingkan dengan 

metode pembelajaran STAD. Menurut Robert Slavin (2008 : 14) menyatakan 

bahwa sebagian guru lebih memilih TGT, karena faktor menyenangkan dalam 

kegiatannya. 

 

2. Hipotesis Kedua 

Dari analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, nilai kognitif 

diperoleh Fhit = 5,946 > 4,00 = Ftab. Hal ini berarti terdapat perbedaan pengaruh 

yang signifikan antara motivasi belajar siswa kategori tinggi dan rendah terhadap 

prestasi belajar . Siswa yang memiliki motivasi tinggi yang diajar dengan metode 

pembelajaran TGT dilengkapi modul memiliki nilai rata-rata = 73, dan yang diajar 

dengan metode pembelajaran TGT yang dilengkapi peta konsep memiliki nilai 

rata-rata = 69,3888. Sedangkan siswa yang memiliki motivasi rendah yang diajar 

dengan metode pembelajaran TGT dilengkapi modul memiliki                                      

nilai rata-rata = 70,0952 , dan yang diajar dengan metode pembelajaran TGT 

dilengkapi peta konsep memiliki nilai rata-rata = 65,6 . Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi mempunyai 

prestasi yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memiliki motivasi 

rendah. Hal ini mengacu pada indikator angket ynag diberikan kepada siswa. 

Siswa yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih bertnggung jawab dalam 

belajar dan menyelesaikan tugas, memiliki dorongan untuk berprestasi, 

mempunyai keinginan untuk memperluas wawasan, mandiri dalam belajar dan 
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suka pada tantangan. Selain itu ada faktor eksternal yang mempengaruhi salah 

satunya dukungan orang tua terhadap proses dan hasil belajar anak. Lain halnya 

dengan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah cenderung bersikap pasif, 

tidak mau belajar dengan giat, bergantung pada orang lain, menerima apa adanya 

dari guru, mudah menyerah pada kondisi, dan tidak mempunyai keinginan yang 

kuat untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Faktor eksternal mungkin juga 

mempengaruhi yaitu orang tua tidak mempedulikan proses dan hasil belajar anak. 

Menurut Hamzah B. Uno (2007 : 28) seorang anak yang telah termotivasi 
untuk belajar sesuatu, akan berusaha mempelajarinya dengan baik dan 
tekun, dengan harapan memperoleh hasil baik. Dalam hal itu, tampak 
bahwa motivasi untuk belajar menyebabkan seseorang tekun belajara. 
Sebaliknya, apabila seseorang kurang atau tidak memiliki untuk belajar, 
maka dia tidak tahan lama belajar. Itu berarti motivasi sangat berpengaruh 
terhadap ketahanan dan ketekunan belajar.  

 
Hal ini dapat diperkuat dengan hasil penelitian berikut : 

Hari Purwoto (2004 : 122) dalam tesisnya menyatakan bahwa” motivasi 
dapat dibangkitkan dengan memberikan kepercayaan pada siswa bahwa 
mereka dapat menyelesaikan tugas atau dengan mempertahankan perasaan 
bahwa mereka dapat menjadi sukses dengan kemampuan mereka sendiri. 
Proses ini dapat dilakukan dengan memberikan strategi pembelajaran yang 
dapat memfasilitasi pemberian materi secara rinci dan jelas. Jika motivasi 
belajar siswa tumbuh, maka semangat belajar akan lebih tinggi dan ingin 
mendapatkan prestasi yang tinggi”. 

 

Motivasi belajar merupakan salah satu bagian dari kepribadian dan 

karakteristik siswa. Mengingat motivasi belajar sangat berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa, maka dalam proses pembelajaran guru diharapkan 

menyesuaikan dengan karakteristik dan kepribadian siswa. Kreativitas, kecakapan 

serta ketrampilan guru dalam menyampaikan materi pelajaran yang disesuaikan 

dengan kebutuhan, karakteristik dan kepribadian siswa serta tujuan pembelajaran 

akan meningkatkan motivasi belajar siswa dan memberikan hasil yang maksimal 

pada siswa. 

 

3. Hipotesis Ketiga 
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Berdasarkan perhitungan pada analisis variansi dua jalan sel tak sama 

nilai kognitif, diperoleh Fhit = 0,1789 < 4,00 = Ftab, sehingga Fhit anggota daerah 

kritik, maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti tidak ada interaksi antara 

penggunaan metode pembelajaran dengan motivasi belajar siswa terhadap prestasi 

belajar siswa. Tidak adanya interaksi antara metode pembelajaran dengan 

motivasi belajar terhadap prestasi belajar dapat dijelaskan sebagai berikut : tidak 

ada pengaruh perbedaan metode pembelajaran dari tingkat motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar. Metode apapun yang digunakan, siswa yang memiliki 

motivasi belajar yang tinggi akan memperoleh prestasi belajar yang tinggi. 

Demikian sebaliknya, siswa yang memiliki prestasi belajar yang rendah akan 

mendapatkan prestasi yang rendah. Prestasi belajar tidak hanya dipengaruhi oleh 

metode dan motivasi belajar.  Banyak faktor lain yang mempengaruhi prestasi 

belajar siswa, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang 

mempengaruhi prestasi belajar, antara lain minat dan motivasi belajar. 

Berdasarkan penelitian Agus Nurkholis (2006 : 60) menyatakan bahwa : 

berdasarkan hasil uji parsial untuk faktor minat (X4) diperoleh diperoleh 
thitung = 2,604 dengan sigifikansi sebesar 0,010 < 0,05. Hal ini berarti 
bahwa minat merupakan faktor yang signifikan berpengaruh terhadap 
prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas VIII MTs Nurussalam Tersono 
Kabupaten Batang. Dilihat dari keofisien beta sebesar 0,180 menunjukkan 
bahwa kontribusi faktor minat terhadap prestasi belajar mencapai 18%. 
Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi minat pada diri siswa untuk 
belajar, akan diikuti dengan prestasi yang dicapai, begitu juga sebaliknya. 
 
Berdasarkan hasil uji parsial untuk faktor motivasi (X5) diperoleh thitung = 
1,982 dengan sigifikansi sebesar 0,050 < 0,05. Hal ini berarti bahwa 
motivasi merupakan faktor yang signifikan berpengaruh terhadap prestasi 
belajar ekonomi pada siswa kelas VIII MTs Nurussalam Tersono 
Kabupaten Batang. Dilihat dari keofisien beta sebesar 0,155 menunjukkan 
bahwa kontribusi faktor motivasi terhadap prestasi belajar mencapai 
15,5%. (Agus Nurkholis, 2006 : 73) 
 

Hal ini menunjukkan bahwa minat belajar dan motivasi belajar berpengaruh 

terhadap prestasi belajar. Selain itu IQ (Intelegensi Quotient) juga berpengaruh 

terhadap prestasi belajar. Berdasarkan hasil penelitian Rohmat Suyanto            

(2007 : 60) menyatakan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar sejarah siswa 

kelas XI SMA Negeri 1 Cepogo Boyolali antara siswa dengan nilai IQ tinggi dan 
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siswa dengan nilai IQ rendah. Diketahui F hitung 17,833 dengan probalitas 

(signifikasi) 0,000 lebih kecil dari probalitas uji 0,05. Hal ini berarti hipotesis nol 

ditolak dan hipotesis satu diterima. Kesehatan juga berpengaruh terhadap prestasi 

belajar. Berdasarkan hasil penelitian Agus Nurkholis (2006 : 59) menyatakan 

bahwa :  

berdasarkan hasil uji parsial untuk faktor kesehatan (X1) diperoleh thitung = 
3,098 dengan sigifikansi sebesar 0,002 < 0,05. Hal ini berarti bahwa 
kesehatan merupakan faktor yang signifikan berpengaruh terhadap prestasi 
belajar ekonomi pada siswa kelas VIII MTs Nurussalam Tersono 
Kabupaten Batang. Dilihat dari keofisien beta sebesar 0,220 menunjukkan 
bahwa kontribusi faktor kesehatan terhadap prestasi belajar mencapai 
22%. 
 
Selain faktor internal, faktor eksternal juga berpengaruh terhadap prestasi 

belajar, diantaranya kondisi sosial ekonomi orangtua. Berdasarkan hasil penelitian 

Maftukhah (2007 : 73) menyatakan bahwa : 

pengaruh yang ditimbulkan dari kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap 
prestasi belajar geografi sebesar 55,066 adalah signifikan, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa ada pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua 
terhadap prestasi belajar geografi siswa SMP N 1 randudongkal. Jika 
kondisi sosial ekonomi orang tua tinggi maka prestasi belajar anak akan 
tinggi pula, namun sebaliknya apabila kondisi sosial ekonomi orang tua 
rendah maka prestasi belajar anak juga rendah, karena kurangnya 
dukungan sarana dan prasarana yang menunjang kebutuhan belajar 
anaknya, hal ini dapat menghambat motivasi anak untuk belajar.  
 

Hal ini menyatakan bahwa kondisi sosial ekonomi orangtua berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa. Selain itu, faktor lingkungan masyarakat juga berpengaruh 

terhadap prestasi belajar. Berdasarkan hasil penelitian Agus Nurkholis (2006 : 62) 

menyatakan bahwa : 

berdasarkan hasil uji parsial untuk faktor lingkungan masyarakat (X9) 
diperoleh diperoleh thitung = 2,424 dengan sigifikansi sebesar         0,017 < 
0,05. Hal ini berarti bahwa lingkungan masyarakat merupakan faktor yang 
signifikan berpengaruh terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas 
VIII MTs Nurussalam Tersono Kabupaten Batang. Dilihat dari keofisien 
beta sebesar 0,189 menunjukkan bahwa kontribusi faktor masyarakat 
terhadap prestasi belajar mencapai 18,9%. 
 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar baik faktor internal maupun faktor eksternal, 
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diantaranya : minat belajar, motivasi belajar, IQ, kesehatan, kondisi sosial 

ekonomi orang tua, lingkungan masyarakat, dll.  

Penelitian ini menggunakan uji keseimbangan (Uji Z) dengan mengambil 

data dari nilai pretes siswa untuk mengetahui kondisi awal siswa. Dari hasil uji 

keseimbangan tersebut dapat diasumsikan bahwa faktor-faktor lain yang 

berpengaruh terhadap prestasi belajar dianggap tidak berbeda. 

Hasil penelitian  Mey Suyanto (2005 : 56) menyatakan bahwa tidak 

terdapat interaksi pengaruh penggunaan model pembelajaran (TGT dengan VCD 

dan TGT dengan LKS) dan tingkat motivasi belajar tinggi dan rendah siswa 

terhadap prestasi belajar fisika pada konsep gaya gesekan. Endy Joko Setiono 

(2003 : 65) menyatakan bahwa tidak ada interaksi antara penggunaan metode 

(TGT dan ceramah) terhadap prestasi belajar siswa serta motivasi belajar siswa 

pada pokok bahasan kesetimbangan kimia.  

Uraian di atas memperkuat hasil penelitian ini bahwa memang tidak ada 

interaksi antara metode pembelajaran (TGT dilengkapi modul dan TGT 

dilengkapi peta konsep) dengan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar 

siswa. Disamping itu, dalam menentukan hipotesis ketiga peneliti hanya 

berdasarkan asumsi tidak berdasarkan referensi-referensi yang ada, sehingga hasil 

penelitian tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan.  
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian teori dan didukung adanya hasil analisis serta mengacu 

pada perumusan masalah yang telah diuraikan di depan maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut :  

1. Terdapat perbedaan prestasi belajar antara penggunaan metode pembelajaran 

TGT yang dilengkapi dengan modul dan yang dilengkapi peta konsep pada 

materi pokok unsur, senyawa, dan campuran. Penggunaan metode 

pembelajaran TGT yang dilengkapi modul lebih baik daripada metode 

pembelajaran TGT yang dilengkapi peta konsep. Selisih nilai kognitif antara 

kelas TGT yang dilengkapi modul dan kelas TGT yang dilengkapi peta 

konsep adalah 26,7632 > 24,5526.  

2. Terdapat pengaruh antara motivasi belajar kategori tinggi dan kategori 

rendah terhadap prestasi belajar pada materi pokok unsur, senyawa, dan 

campuran. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi mempunyai prestasi 

belajar yang lebih tinggi daripada siswa yang memiliki motivasi belajar 

yang rendah. Nilai rata-rata antar kelas TGT yang dilengkapi modul dan 

yang dilengkapi peta konsep dengan motivasi belajar tinggi                    

adalah 73 > 69,3888. Sedangkan yang memiliki motivasi yang rendah                        

adalah 70,0952 > 65,6.  
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3. Tidak ada interaksi antara metode pembelajaran TGT yang dilengkapi 

modul dan yang dilengkapi peta konsep serta tinggi rendahnya motivasi 

belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini berarti siswa yang 

mempunyai motivasi belajar tinggi selalu mempunyai prestasi belajar yang 

lebih baik dibandingkan dengan siswa dengan motivasi rendah baik kelas 

TGT yang dilengkapi modul maupun yang dilengkapi peta konsep. 

 

 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa penggunaan 

metode pembelajaran TGT yang dilengkapi modul berpengaruh terhadap prestasi 

belajar siswa sehingga bagi guru untuk menggunakan metode pembelajaran yang 

sesuai agar pencapaian hasil belajar dapat maksimal. Dalam metode pembelajaran 

TGT yang dilengkapi modul, pada materi unsur, senyawa dan campuran yang 

terdapat dalam modul sudah sangat jelas dan tidak perlu dirangkum karena sudah 

ada rangkumannya, sehingga para siswa lebih konsentrasi dalam mempelajari, 

memahami, dan berusaha menguasai konsep secara lebih terarah dan bermakna. 

Dalam penelitian ini juga dapat diketahui bahwa motivasi belajar 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Siswa yang memiliki motivasi belajar 

tinggi akan memiliki keinginan yang kuat dan tidak mudah menyerah. Hal ini 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk lebih meningkatkan 

motivasi belajar siswa agar dapat tercapai tujuan belajar yang diharapkan. 

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, maka dapat diajukan               

saran-saran sebagi berikut :  

1. Untuk pengajaran materi pokok unsur, senyawa dan campuran, sebaiknya 

menggunakan metode pembelajaran TGT yang dilengkapi modul. Agar 

pelaksanaan metode lebih berjalan dengan baik, maka sekolah perlu 

mengusahakan tersedianya kelngkapan lain yang mendukung proses 
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pembelajaran seperti Tabel Sistem Periodik Unsur, laboratorium lengkap 

dengan peralatannya, dan bila memungkinkan komputer multimedia dan 

internet.  

2. Karena motivasi belajar mempengaruhi proses belajar untuk menghasilkan 

prestasi belajar yang tinggi, maka guru juga perlu memperhatikan motivasi 

belajar siswa. Misalnya dilakukan pengukuran motivasi belajar sehingga dapat 

diketahui tinggi rendahnya motivasi dan guru dapat membangkitkan motivasi 

belajar siswanya. Guru dapat mengusahakan agar menyajikan pembelajaran 

kimia yang menarik, menumbuhkan hasrat siswa untuk belajar, memberikan 

pujian bagi siswa yang melaksanakan tugas dengan baik, dan lain-lain. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penggunaan metode 

pembelajaran yang tepat pada setiap materi yang akan diajarkan kepada siswa. 
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