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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan yang sangat 

radikal pada setiap aspek kehidupan, termasuk perubahan pada sistem pendidikan. 

Penelitian-penelitian di bidang pendidikan telah dilakukan dan menghasilkan berbagai 

model pembelajaran. Perkembangan di bidang pendidikan menuntut penyesuaian 

sistem pendidikan nasional kita termasuk perubahan kurikulum pendidikan, yang 

bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mampu menyesuaikan diri 

terhadap perubahan global, mampu menjawab tantangan jaman dan kebutuhan 

masyarakat. 

Pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan jawaban 

dari perubahan sistem pendidikan nasional. KTSP menuntut guru untuk menyusun pola 

pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered learning). Hal tersebut bisa 

tercapai jika guru dapat memilih model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik materi pelajaran. Model dan metode yang tepat akan berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa.  

Dalam pembelajaran perlu ditekankan adanya aktivitas dan interaksi diantara siswa 

untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna 

mencapai prestasi belajar yang maksimal. Untuk mewujudkan hal tersebut salah satu 

metode yang bisa diterapkan adalah metode pembelajaran kooperatif Student Teams 

Achievement Division (STAD). Untuk penguatan pemahaman siswa dalam 
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pembelajaran bisa diwujudkan dengan menerapkan salah satu metode kooperatif yaitu 

pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together (NHT). Namun kedua metode 

pembelajaran tersebut masih jarang digunakan guru dalam pembelajaran. 

Dari segi psikologi perlu disadari bahwa setiap orang memiliki orientasi 

kepribadian yang khas, termasuk dalam hal bekerja sama. Dalam kenyataannya 

pembelajaran yang selama ini dilakukan belum menunjukkan adanya penerapan untuk 

perbedaan orientasi kepribadian ini, termasuk dalam pembelajaran kimia. Sebagai 

seorang guru harus memahami karakteristik kepribadian siswa, sehingga lebih mudah  

membimbing siswa  dalam belajar. Bagaimanapun juga orientasi kepribadian sangat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa.    

Pemilihan materi kimia dengan sub kompetensi isomerisasi pada alkana, alkena 

dan alkuna ini didasarkan pengalaman penulis dan wawancara terhadap sejumlah guru 

SMA. Menurut guru-guru tersebut banyak siswa SMA yang mengalami kesulitan pada 

materi isomerisasi alkana, alkena dan alkuna. Kesulitan belajar kimia pada materi ini 

diindikasi dari prestasi belajarnya yang rendah. Salah satu sekolah yang diambil 

datanya langsung adalah SMAN 5 Madiun. Dari sekolah  tersebut penulis  

mendapatkan data tentang prestasi belajar 141 siswa SMAN 5 Madiun tahun pelajaran 

2007/2008 pada materi isomerisasi alkana, alkena dan alkuna dengan KKM 6,30 

sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 data prestasi belajar isomerisasi siswa SMAN 5 Madiun tahun pelajaran 2007/2008 

Jumlah siswa 
Siswa yang 
mendapat 
nilai ≥ KKM 

Siswa yang 
mendapat 
nilai≤ KKM 

Persentase 
siswa yang 
mendapat 
nilai ≥ KKM 

Persentase 
siswa yang 
mendapat 
nilai≤ KKM 

141 siswa 65 siswa 76 siswa 46,1% 53,9% 
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Dari data tabel 1.1 nampak bahwa prestasi belajar siswa pada materi isomerisasi 

alkana, alkena dan alkuna masih rendah, terbukti persentase siswa yang mendapat nilai 

di atas atau sama dengan KKM lebih kecil dari pada persentase siswa yang mendapat 

nilai di bawah KKM.   

Sebelum membelajarkan  isomerisasi alkana, alkena dan alkuna ini para guru perlu 

memperhatikan kemampuan visual spasial siswa. Salah satu komponen inti dari 

kecerdasan visual spasial adalah ketajaman melihat dan ketelitian memvisualisasi 

bentuk tiga dimensi. Isomer sangat erat kaitannya dengan struktur senyawa organik. 

Dengan memiliki kemampuan visual spasial para siswa akan lebih mudah mempelajari 

isomer. Namun pada kenyataannya para guru kimia belum memperhatikan visual 

spasial sebelum membelajarkan materi tersebut.  

Berdasarkan pengamatan peneliti sebagian besar guru-guru SMAN 5 Madiun 

masih melaksanakan pembelajaran secara klasikal yaitu pembelajaran yang masih 

didominasi oleh guru. Siswa tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif 

(hanya mendengar, menonton dan mencatat) saja, termasuk dalam pembelajaran kimia. 

Dalam pembelajaran kimia siswa masih jarang berkesempatan untuk 

diskusi,presentasi,berkreasi, berkomunikasi, memecahkan masalah dan berkolaborasi. 

Hal ini disebabkan oleh pembelajaran yang masih mengejar target materi. Guru-guru 

kimia SMAN 5 Madiun belum memperhatikan orientasi kepribadian siswa dalam 

bekerjasama sebelum pembelajaran kimia berlangsung.  

Siswa-siswa SMAN 5 Madiun merupakan populasi yang heterogen. Mereka terdiri 

dari laki-laki dan wanita. Dari segi tingkat perekonomian, mereka memiliki tingkat 

perekonomian yang berbeda, ada yang dibawah rata-rata, ada yang sedang dan di atas 

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



 
4 

 

 
 

rata-rata. Asal merekapun dari berbagai daerah yang berbeda. Mereka juga memiliki 

prestasi belajar yang berbeda. 

Diantara berbagai materi kimia yang sulit menurut para guru kimia di SMAN 5 

Madiun salah satunya adalah materi isomerisasi alkana, alkena dan alkuna, karena 

prestasi belajar kimia pada materi ini selalu rendah seperti yang sudah peneliti ungkap 

di depan. Diantara berbagai penyebab prestasi belajar isomerisasi rendah adalah  

metode pembelajaran guru yang belum sesuai dengan karakteristik materi isomerisasi, 

media pembelajaran untuk materi isomerisasi yang kurang memadai. Dalam 

membelajarkan materi ini guru-guru kimia SMAN 5 Madiun belum memperhatikan 

kemampuan visual spasial siswa sebelum pembelajaran berlangsung, padahal 

kemampuan visual spasial penting dalam materi ini, karena materi ini mempelajari 

struktur dari hidrokarbon, terutama struktur tiga dimensinya. 

Sesuai tuntutan Kurikulum 2004 tentang metode pembelajaran kimia disarankan 

dalam pembelajaran kimia digunakan metode yang sesuai dengan karakteristik konsep 

kimia. Misalnya untuk konsep yang bersifat abstrak dapat diajarkan melalui pendekatan 

media konkret dengan menggunakan analogi inkuiri. Sedangkan untuk hitungan dapat 

digunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah (problem base learning) yang 

mampu mengaitkan masalah keseharian dengan pemahaman konsep kimia. Untuk 

kimia terapan dapat menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual atau 

pendekatan pembelajaran berbasis proyek (project base learning) atau pendekatan 

sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat (salingtemas) atau SLTM. Namun apapun 

metode/pendekatan/ model/teknik pembelajaran yang digunakan, sebaiknya siswa 
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mengkonstruksi sendiri pengetahuannya dan guru lebih berperan sebagai fasilitator 

bukan sumber informasi utama.  

Dari tuntutan kurikulum diatas, maka salah satu motode pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik konsep kimia adalah motode pembelajaran kooperatif STAD dan 

NHT. Dari kedua metode pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menguasai konsep-

konsep kimia. Berdasarkan kondisi lapangan SMAN 5 Madiun yang sudah penulis 

ungkap di atas, maka di SMAN 5 Madiun dirasa perlu adanya penelitian mengenai 

penerapan metode pembelajaran kooperatif STAD dan NHT dengan meninjau orientasi   

bekerjasama dan kemampuan visual spasial siswa kelas X tahun pelajaran 2008/2009.   

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Dari uraian latar belakang di atas. Maka dapat diidentifikasikan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Ilmu pengetahuan tentang pendidikan semakin berkembang pesat yang didukung 

banyaknya hasil penelitian tentang metode pembelajaran, namun kenyataannya 

guru belum melakukan perbaikan metode pembelajaran termasuk variasi metode 

pada pembelajaran kimia.  

2. Masih banyak kecenderungan para guru menggunakan metode konvensional 

(ceramah) dalam pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran kimia. 

3. Kurangnya interaksi dan kerjasama antar siswa dalam pembelajaran konvensional 

dapat diatasi dengan menerapkan salah satu medel pembelajaran yaitu 

pembelajaran kooperatif. 

4. Kemampuan guru untuk memilih metode pembelajaran yang akan digunakan  

masih rendah sehingga pembelajaran yang diterapkan kurang variatif (monoton). 
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5. Masih banyak siswa yang menganggap materi isomerisasi alkana,alkena dan 

alkuna itu sulit, terbukti prestasi belajar siswa pada materi ini rendah. 

6. Dalam pembelajaran kimia para guru perlu memperhatikan orientasi kepribadian 

dalam bekerjasama, namun kenyataannya para guru kimia belum memperhatikan 

orientasi kepribadian siswa dalam bekerjasama sebelum pemebelajaran kimia 

berlangsung. 

7. Kemampuan visual spasial siswa perlu diperhatikan sebelum guru membelajarkan 

materi isomerisasi alkana, alkena dan alkuna, tetapi pada kenyataannya para guru 

kimia belum memperhatikan kemampuan visual spasial siswa sebelum 

membelajarkan materi ini   

C. PEMBATASAN MASALAH 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian lebih jelas dan terarah 

maka penelitian dibatasi pada masalah: 

1. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran kooperatif  NHT (Numbered- head together) dan STAD (Student 

Team Achievement Division) 

2. Orientasi kepribadian hanya pada kecenderungan siswa dalam bekerja sama. 

3.  Kemampuan visual spasial siswa yang dimaksud adalah kemampuan memahami 

gambar 

4. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah isomerisasi pada alkana, alkena 

dan alkuna 

5. Prestasi belajar yang diteliti pada materi isomerisasi alkana, alkena dan alkuna 

hanya pada aspek kognitif saja. 
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D. RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada pengaruh pembelajaran kooperatif NHT dan STAD  terhadap prestasi 

belajar kimia pada materi isomerisasi alkana, alkena dan alkuna ? 

2. Apakah ada pengaruh orientasi kepribadian dalam bekerja sama terhadap prestasi 

belajar kimia pada materi alkana, alkena dan alkuna ? 

3. Apakah ada pengaruh kemampuan visual spasial tinggi  dan rendah terhadap 

prestasi belajar kimia pada materi isomerisasi alkana, alkena dan alkuna ? 

4. Apakah ada interaksi antara motode pembelajaran NHT  dan STAD  dengan 

orientasi kepribadian dalam bekerjasama ?  

5. Apakah ada interaksi antara metode pembelajaran NHT  dan STAD dengan 

kemampuan visual spasial ? 

6. Apakah ada interaksi antara orientasi kepribadian dalam bekerja sama dengan 

kemampuan visual spasial ? 

7. Apakah ada interaksi antara motode pembelajaran NHT dan STAD dengan 

orientasi kepribadian dalam bekerjasama dan kemampuan visual spasial  

E. TUJUAN PENELITIAN 

Dari permasalahan-permasalahan di atas , maka tujuan penelitian tersebut adalah untuk 

mengetahui : 

1. Apakah ada pengaruh pembelajaran NHT dan STAD  terhadap prestasi belajar 

kimia pada materi isomerisasi alkana, alkena dan alkuna. 

2. Apakah ada pengaruh orientasi kepribadian dalam bekerja sama terhadap prestasi 

belajar kimia pada materi isomerisasi alkana, alkena dan alkuna 
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3. Apakah ada pengaruh kemampuan visual spasial tinggi dan rendah  terhadap 

prestasi belajar kimia pada materi isomerisasi alkana, alkena dan alkuna. 

4. Apakah   ada   interaksi   antara   motode   pembelajaran   NHT dan   STAD   

dengan    orientasi  dalam  bekerja sama. 

5. Apakah ada interaksi antara motode pembelajaran NHT dan STAD dengan 

kemampuan visual spasial.  

6. Apakah ada interaksi antara orientasi kepribadian dalam bekerja sama dengan 

kemampuan visual spasial. 

7. Apakah ada interaksi antara motode pembelajaran NHT dan STAD dengan 

orientasi kepribadian dalam bekerjasama dan kemampuan  visual spasial 

F. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1 Manfaat Teoritis, yaitu:  

a. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif NHT dan STAD 

terhadap prestasi belajar kimia siswa kelas X semester 2 di SMAN 5 Madiun 

ditinjau dari orientasi kepribadian siswa dalam bekerja sama dan kemampuan 

visual spasial 

b. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang model pembelajaran kooperatif 

dengan harapan berguna dalam inovasi pembelajaran kimia 

2 Manfaat Praktis yaitu :  

a. Memberikan alternatif metode pembelajaran yang dapat diterapkan guru dalam 

pembelajaran kimia  
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b. Dapat memotivasi siswa dalam  belajar kimia sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa  

c. Memberikan  masukan  kepada  para  guru  untuk  selalu     memperhatikan 

perbedaan orientasi kepribadian siswa dalam bekerjasama          

d. Memberikan masukan kepada guru bahwa kemampuan visual spasial merupakan 

sesuatu yang harus dimiliki siswa dalam mempelajari isomerisasi alkana, alkena 

dan alkuna. 

` BAB II 

KAJIAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

 

A. KAJIAN TEORI 

1. Definisi Belajar 

Menurut Anderson (1992 :222) definisi belajar adalah : 

a. Belajar adalah menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan awal 
yang sudah dimiliki 

b. Belajar adalah mengorganisasikan pengetahuan 
c. Belajar selalu menggunakan strategi. Pebelajar yang terampil harus 

membangun berbagai strategi belajar yang efektif dan mengontrol aktivitas 
mereka sendiri. 

d. Belajar terjadi dalam beberapa fase, namun non linear dan saling 
berhubungan ulang. Pebelajar harus memikirkan apa yang telah mereka 
ketahui, mengantisipasi apa yang akan mereka pelajari, mengasimilasi 
pengetahuan baru dan mengkonsolidasi pengetahuan tersebut. 

e. Belajar dipengaruhi oleh tahap perkembangan. 
 

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Hein (www.explanatorium.edu, 9 

Nopember 2009) : 

a. Belajar adalah suatu proses aktif pebelajar dalam menggunakan input dan 
mengkonstruksi pemahaman 
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b. Setiap orang belajar untuk belajar sebagaimana mereka belajar. Belajar 
terdiri atas pengkonstruksian pemahaman dan pengkonstruksian sistem 
pemahaman. 

c. Kegiatan paling penting dalam pemahaman adalah proses mental. Hal ini 
terjadi dalam pikiran. Kegiatan fisik mungkin perlu dalam proses belajar 
terutama untuk anak-anak tetapi bukan hal utama. 

d. Belajar melibatkan bahasa, bahasa yang kita gunakan mempengaruhi 
belajar. 

e. Belajar merupakan aktivitas sosial, belajar kita terasosiasi sangat dekat 
hubungan dengan hubungan manusia, guru, teman. 

f. Belajar merupakan proses konstektual. Kita tidak belajar fakta dari teori 
yang terisolasi dalam dunia pemikiran yang abstrak yang terpisah dari 
kehidupan kita. Kita belajar dalam hubungannya dengan hal lain yang kita 
tahu, yang kita percaya, ketakutan dan kecurigaan kita. 

g. Seseorang memerlukan pengetahuan untuk belajar. Proses asimilasi 
pengetahuan baru akan sulit bila kita tidak memiliki struktur yang 
dikembangkan dari pengetahuan terdahulu.  
 

Dari definisi-definisi belajar di atas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya 

belajar adalah proses aktif mengkonstruksi pengetahuan dengan cara menghubungkan 

apa yang sudah diketahui dengan apa yang akan dipelajari dan dilakukan secara 

bersama. Proses belajar tidak hanya terjadi karena adanya interaksi antara siswa dengan 

guru, tetapi dapat pula diperoleh lewat interaksi antara siswa dengan sumber-sumber 

belajar lainnya, termasuk juga interaksi antara siswa dengan siswa, melalui belajar 

bersama. Dalam belajar seorang pebelajar memerlukan strategi agar apa yang dipelajari 

mudah dipahami. Seseorang (pebelajar) akan mudah memahami apa yang dipelajari 

bila bias mengkaitkan materi yang sudah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari. 

Tentu saja para pebelajar akan mudah memahami apa yang dipelajari jika apa yang 

dipelajari sesuai dengan tahap perkembangannya.  

2. Landasan Teoritik 

Berkaitan dengan pembelajaran kooperatif yang akan diterapkan dalam penelitian 

ini, maka teori yang mendasari adalah : 
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a. Teori konstruktivisme 

Konstruktivisime merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana 

pengetahuan disusun dalam diri manusia. Berdasarkan faham konstruktivisme, dalam 

proses belajar mengajar, guru tidak serta merta memindahkan pengetahuan kepada 

peserta didik dalam bentuk yang serba sempurna. Dengan kata lain, pesera didik harus 

membangun suatu pengetahuan itu berdasarkan pengalamannya masing-

masing(www.usask.ca). 

Secara garis besar prinsip-prinsip konstruktivisme menurut Paul Suparno (1997 :49) 

adalah :  

1) Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, baik secara personal maupun 
sosial, 2) Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali 
hanya dengan keaktifan murid  sendiri untuk menalar, 3) Murid aktif 
mengkonstruksi terus menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep menuju 
ke konsep yang lebih rinci, lengkap,ilmiah. 4) Guru sekedar membantu 
menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi siswa berjalan mulus.  
 

Menurut Matthews (1994) dalam Paul Suparno (1997 : 48) Konstruktivisme 

psikologis bercabang dua yaitu : 

1) konstrukstivisme individual     
Piaget menyoroti bagaimana seorang anak pelan-pelan membentuk skema, 
mengembangkan  skema, dan mengubah  skema. Ia lebih menekankan 
bagaimana individu sendiri mengkontruksi pengetahuan dari berinteraksi 
dengan pengalaman dan obyek yang dihadapi. Ia menekankan bagaimana 
seseorang anak mengadakan abstraksi, baik secara sederhana maupun secara 
refleksi, dalam membentuk pengetahuan fisis dan matematisnya. Tampak 
bahwa tekanan perhatian Piaget lebih pada keaktifan individu dalam 
membentuk pengetahuan. Bagi Piaget, pengetahuan lebih dibentuk oleh si anak 
itu sendiri yang sedang belajar.  
 
2) konstruktivisme  sosial  
Konstrukstivisme sosial menekankan bahwa pengetahuan ilmiah merupakan 
konstruksi sosial, bukan konstruksi individual. Kelompok ini menekankan 
lingkungan, masyarakat dan dinamika pembentuk ilmu pengetahuan. Suasana, 
lingkungan, dan dinamika pembentukan ilmu pengetahuan adalah sangat 
penting. Mekanisme psikologis individu dikesampingkan, sebaliknya 
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konstruktivisme sosial lebih menekankan bahwa lingkungan sosial yang 
menentukan kepercayaan individu.  
 

Pengetahuan dapat dibentuk baik secara individual maupun sosial. Von Glaserfeld 

(1989) dalam Paul Suparno(1997:63) menjelaskan bagaimana pengaruh 

konstruktivisme terhadap belajar dalam kelompok. ”Menurut dia dalam kelompok 

belajar siswa harus mengungkapkan bagaimana dia melihat persoalan dan apa yang 

akan dibuatnya dengan persoalan itu. Inilah salah satu jalan menciptakan refleksi yang 

menuntut kesadaran akan apa yang sedang dipikirkan dan dilakukan”.  

Berarti usaha menjelaskan sesuatu kepada kawan justru membantunya untuk 

melihat sesuatu dengan jelas dan bahkan melihat inkonsistensi pandangan mereka 

sendiri. Mengerti bahwa teman lainnya belum memiliki jawaban yang siap, akan 

meningkatkan keberanian siswa untuk mencoba dan mencari jalan. Sekaligus jika ia 

menemukan jawaban itu akan mendorong yang lain untuk menemukannya juga.  

Jadi intinya teori konstruktivisme menekankan bagaimana siswa mengkonstruksi 

pengetahuannya baik secara individu maupun sosial. Secara individu siswa harus bisa 

membangun pengetahuannya sendiri dengan cara berinteraksi dengan pengalaman dan 

obyek yang dihadapi. Secara sosial siswa harus bisa mengkonstruksi pengetahuannya 

dengan cara berinteraksi dengan lingkungannya, misalnya berinteraksi dengan 

kelompok belajarnya atau lingkungan belajar yang lain. Berarti menurut teori 

konstruktivisme individual dan sosial siswa harus aktif dalam belajar agar bisa 

membangun pengetahuannya. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator saja. 

Keterkaitan teori belajar konstruktivisme dalam penelitian ini adalah penerapan 

metode pembelajaran kooperatif NHT dan STAD sangat mendukung terjadinya 

konstruktivisme siswa. Dengan pembelajaran kooperatif NHT dan STAD yang 
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diterapkan diharapkan siswa dapat  mengkontruksi pengetahuan dari berinteraksi 

dengan pengalaman dan obyek yang dihadapi. Dalam hal ini obyek yang dihadapi 

adalah molymood. Dengan belajar berkelompok siswa akan mengkonstruksi 

pengetahuan dari teman- teman sekelompoknya. 

 

 

 

b. Teori Kognitivisme (Pemrosesan Informasi) 

1) Piaget  

Menurut Piaget, dalam Ratna Wilis Dahar (1989 : 149) berpendapat bahwa : 

ada tiga aspek perkembangan intelektual yaitu : (1) struktur, yaitu ada hubungan 
fungsional antara tindakan fisik, tindakan mental, dan perkembangan berpikir 
logis anak-anak. Struktur intelektual terbentuk pada individu waktu ia 
berinteraksi dengan lingkungannya. (2) Isi, adalah pola perilaku anak yang khas 
yang tercermin pada respons yang diberikannya terhadap berbagai masalah atau 
situasi yang dihadapinya.  (3) Fungsi, adalah cara yang digunakan organisme 
untuk membuat kemajuan intelektual. Perkembangan intelektual didasarkan 
pada dua fungsi, yaitu organisasi dan adaptasi. Fungsi organisasi dan adaptasi 
melahirkan satu seri tingkat perkembangan. Setiap tingkat mempunyai struktur 
psikologis tertentu atau khas yang menentukan kemampuan berpikir anak.  
 

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa perkembangan intelektual merupakan suatu 

konstruksi dari satu seri struktur mental. Setiap struktur baru didasarkan pada 

kemampuan- kemampuan tertentu sebelumnya, tetapi pada saat yang sama melibatkan 

hasil pengalaman. Struktur intelektual terbentuk pada individu waktu ia berinteraksi 

dengan lingkungannya. Struktur yang terbentuk lebih memudahkan individu itu 

menghadapi tuntutan yang makin meningkat dari lingkungannya. Diperolehnya suatu 

struktur berarti telah terjadi suatu perubahan dalam perkembangan intelektual anak. 

Fungsi organisasi dan adaptasi melahirkan satu seri tingkat perkembangan. Setiap 
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tingkat mempunyai struktur psikologis tertentu atau khas yang menentukan 

kemampuan berpikir anak. Dengan demikian perkembangan intelektual merupakan 

suatu proses yang aktif dan dinamis yang berlangsung dari perilaku bayi hingga 

bentuk-bentuk berpikir masa remaja.  

 

 

 

Setiap individu mengalami tingkat-tingkat perkembangan intelektual sebagai berikut :  

a) Sensori- motor (0 - 2 tahun) 

Tingkat sensori- motor menempati dua tahun pertama dalam kehidupan. Selama 

periode ini anak mengatur alamnya dengan indera-inderanya(sensori) dan tidakan-

tindakannya (motor).  Selama periode ini bayi tidak mempunyai konsepsi “obyek 

permanence”. Bila benda disembunyikan, ia gagal untuk menemukannya. Sambil 

pengalamannya bertambah, sampai mendekati akhir periode ini, bayi itu menyadari 

bahwa benda yang disembunyikan itu masih ada, dan ia mulai mencarinya sesudah 

dilihatnya benda itu disembunyikan. Konsep-konsep yang tidak ada pada waktu lahir, 

seperti konsep-konsep ruang, waktu, kausalitas, berkembang dan terinkorporasi ke 

dalam pola-pola perilaku anak.  

b)  Tingkat Pra- operasional (2- 7 tahun) 

Periode ini disebut pra-operasional, karena pada umur ini anak belum mampu 

melaksanakan operasi-operasi mental, seterti yang telah dikemukakan terdahulu, yaitu 

menambah, mengurangi, dan lain-lain. Tingkat pra-operasional terdiri atas dua sub- 

tingkat. Sub-tingkat pertama antara 2-4 tahun yang disebut sub-tingkat pra-logis, sub-
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tingkat kedua ialah antara 4-7 tahun yang disebut tingkat berpikir intuitif. Pada sub-

tingkat pra-logis penalaran anak adalah transduktif. Anak pra-operasional tidak 

mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang memerlukan 

berpikir reversible. Pikiran anak pra-operasional bersifat irreversibel. Piaget juga 

menyatakan bahwa anak pra-operasional bersifat egosentris, yaitu anak iu mempunyai 

kesulitan untuk menerima  pendapat orang lain. Selanjutnya anak pra-operasional lebih 

memfokuskan diri pada aspek statis tentang suatu peristiwa daripada transformasi dari 

satu keadaan kepada keadaan lain.  

c) Tingkat Operasional Konkret (7 – 11 tahun) 

 Tingkat ini merupakan permulaan berpikir rasional. Ini berarti, anak memiliki 

operasi-operasi logis yang dapat diterapkannya pada masalah-masalah konkret. Pada 

tingkat ini anak-anak menjadi kurang egosentris dan lebih sosiosentris dalam 

berkomnikasi. Mereka berusaha untuk mengrti orang lain dan mengemukakan perasaan 

dan gagasan-gagasan mereka pada orang dewasa dan teman-teman. Proses berpikirpun 

kurang egosentris, dan mereka sekarang dapat menerima pendapat orang lain.  

d) Tingkat Operasional Formal( 11 tahun- keatas).  

Pada periode ini anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk 

membentuk operasi-operasi yang lebih kompleks. Pada umumnya, pada tahap ini anak-

anak sudah memiliki kemampuan memahami konsep konservasi (concept of 

conservacy), yaitu meskipun suatu benda berubah bentuknya, namun masa, jumlah atau 

volumenya adalah tetap. Anak juga sudah mampu melakukan observasi, menilai dan 

mengevaluasi sehingga mereka tidak se-egosentris sebelumnya. Kemampuan berpikir 

anak pada tahap ini masih dalam bentuk konkrit, mereka belum mampu berpikir 
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abstrak, sehingga mereka juga hanya mampu menyelesaikan soal-soal pelajaran yang 

bersifat konkrit. Aktifitas pembelajaran yang melibatkan siswa dalam pengalaman 

langsung sangat efektif dibandingkan penjelasan guru dalam bentuk verbal (kata-kata). 

Menurut  Piaget, dalam Ratna Wilis Dahar (1989 : 150) : 

Perkembangan  intelektual  itu  dipengaruhi  oleh lima faktor, yaitu  
kedewasaan ,  pengalaman  fisik ,  pengalaman logiko – matematik ,  transmisi 
sosial dan proses ekuilisibrasi. Menurut Piaget ada tiga bentuk pengetahuan, 
Pengetahuan sosial dapat dipindahkan dari pikiran guru ke pikiran siswa, 
sedangkan pengetahuan fisik dan pengetahuan logiko-matematik harus 
dibangun sendiri oleh anak.  
 

Keterkaitan teori Piaget dalam penelitian ini, bahwa menurut Piaget tahap 

perkembangan siswa kelas X SMA termasuk dalam tahap operasi formal (11 tahun 

keatas), artinya siswa sudah dapat berpikir abstrak pada penerapan metode 

pembelajaran kooperatif, dengan media molymood. Tingkat kemampuan visual spasial 

siswa sudah dapat diukur, karena termasuk kecerdasan dalam mengolah gambar. Teori 

piaget ini sesuai dengan penelitian yaitu ingin mengetahui pengaruh penerapan metode 

pembelajaran kooperatif NHT dan STAD terhadap prestasi belajar ditinjau dari 

orientasi kepribadian dan kemampuan visual spasial. 

2)  Ausubel 

Menurut Ausubel belajar dapat diklasifikasikan dalam dua dimensi ”Dimensi 

pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran disajikan pada siswa 

melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi kedua menyangkut cara bagaimana siswa 

dapat mengkaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada”.   

Struktur kognitif ialah fakta-fakta, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi yang 

telah dipelajari dan diingat oleh siswa. Ausubel mengemukakan terjadinya belajar 

bermakna apabila informasi baru pada konsep-konsep yang diterima dalam 
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pembelajaran relevan dengan konsep-konsep yang terdapat dalam struktur kognitif 

siswa, sedangkan belajar hafalan terjadi bila informasi baru tidak dapat dikaitkan 

dengan konsep-konsep yang ada dalam struktur kognitif siswa. 

Keterkaitan teori belajar Ausubel dengan penelitian ini, bahwa untuk mempelajari 

materi isomerisasi harus mempelajari materi tatanama senyawa hidrokarbon terlebih 

dahulu. Materi isomerisasi relevan dengan materi tatanama senyawa hidrokarbon yang 

pernah diterima siswa. Untuk mempelajari materi tatanama senyawa hidrokarbon siswa 

harus mengenal kekhasan senyawa hidrokarbon. Jadi materi atau informasi yang baru 

harus relevan dengan materi yang pernah diterima siswa sebelumnya. 

c.  Teori Psikologi Sosial 

Teori psikologi sosial dikembangkan oleh Albert Bandura (1969) dalam Ratna 

Wilis Dahar (1989 : 27). Teori ini menerima sebagian besar prinsip-prinsip teori-teori 

belajar perilaku, tetapi memberikan lebih banyak penekanan pada efek-efek isyarat-

isyarat pada perilaku, dan pada proses-proses mental internal. Jadi dalam teori belajar 

sosial kita menggunakan penjelasan-penjelasan reinforsemen eksternal dan penjelasan-

penjelasan kognitif internal untuk memahami bagaimana kita belajar dari orang lain. 

Bandura memandang perilaku individu tidak semata-mata refleks otomatis atas 

stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasi interaksi antara 

lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. 

Menurut  Bandura: ”Dalam proses pembelajaran sangat penting proses mengamati 

dan meniru perilaku, sikap dan reaksi emosi orang lain. Perilaku manusia dalam 

konteks interaksi timbal balik yang terjadi secara berkesinambungan antara kognitif, 

perilaku dan pengaruh lingkungan”.  
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Bandura dalam gunarsa (2008 : 186) juga berpendapat :  
 

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar observasi adalah : 1) Perhatian 
(atensi), perhatian pada model yang ada dalam pembelajaran. 2) Penyimpanan 
(retensi), proses mengingat model pembelajaran. 3) Reproduksi,mengetahui 
hasil yang telah dicapai mencakup kemampuan fisik, kemampuan meniru, 
keakuratan umpan balik. 4) Motivasi, mencakup dorongan dari luar dan 
penghargaan terhadap diri sendiri. 
 

Dari uraian di atas jelas bahwa dalam pembelajaran seorang siswa perlu 

berinteraksi secara berkesinambungan antara kognitif, perilaku dan pengaruh 

lingkungan. Perhatian pada model mempengaruhi proses belajar siswa yaitu mencakup 

karakteristik pengamatan (kemampuan indra, minat, persepsi, penguatan sebelumnya). 

Siswa perlu mengingat model dalam pembelajaran, mencakup mengingat pengkodean 

simbolik, grafik, suara dan pengulangan motorik, sehingga berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa, dan akan memotivasi siswa dalam belajar. 

Keterkaitan teori belajar Bandura dalam penelitian ini adalah bahwa dalam proses 

pembelajaran akan lebih efektif jika digunakan permodelan. Anak diberi tugas untuk 

mengamati suatu model kemudian diberi kesempatan menirukan atau melakukannya. 

Pengamatan yang dilakukan siswa terhadap suatu permodelan akan memperoleh hasil 

yang maksimal dan tersimpan dalam memori ingatan lebih lama.Permodelan yang 

dimaksud dalam pembelajaran ini dapat berupa seseorang sebagai model atau dapat 

berupa media pembelajaran. Dalam penelitian ini walaupun penekanannya terhadap 

metode pembelajaran, namun dalam proses pembelajaran tetap menggunakan media 

pembelajaran berupa molymood.  

d. Teori Motivasi 
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Perspektif motivasional pada pembelajaran kooperatif terutama memfokuskan pada 

penghargaan atau struktur tujuan di mana para siswa bekerja (Slavin, 2008 : 34). 

Menurut Deutsh dalam Slavin (2008 : 35) mengidentifikasi tiga struktur tujuanyaitu : 

Kooperatif, dimana usaha berorientasi -tujuan dari tiap individu memberi 
kontribusi pada pencapaian tujuan anggota yang lain.  Kompetitif,  dimana 
usaha berorientasi- tujuan dari tiap individu menghalangi pencapaian tujuan 
anggota lain. Individualistik, dimana usaha berorientasi- tujuan dari tiap 
individu tidak memiliki konsekuensi apa pun bagi pencapaian tujuan anggota 
yang lain.  
 

Dari perspektif motivasional, struktur tujuan kooperatif menciptakan sebuah situasi 

di mana satu-satunya cara anggota kelompok mereka bisa meraih tujuan pribadi mereka 

adalah jika kelompok mereka bisa sukses. Oleh karena itu, untuk meraih tujuan 

personal mereka, anggota kelompok harus membantu teman satu tim nya untuk 

melakukan apa pun guna membuat kelompok mereka berhasil, dan mungkin yang lebih 

penting, mendorong anggota satu kelompoknya untuk melakukan usaha maksimal. 

Dengan kata lain, penghargaan kelompok yang didasarkan pada kinerja kelompok 

(penjumlahan dari kinerja individual) menciptakan struktur penghargaan interpersonal 

di mana anggota kelompok akan memberikan atau menghalangi pemicu-pemicu sosial 

(seperti pujian dan dorongan) dalam merespon usaha-usaha yang berhubungan dengan 

tugas kelompok. Dalam kelompok kooperatif, pembelajaran menjadi sebuah aktivitas 

yang membuat para siswa lebih unggul diantara teman-teman sebayanya. Jadi teori 

motivasi dalam pembelajaran kooperatif menekankan pada derajat perubahan tujuan 

kooperatif mengubah insentif bagi siswa untuk melakukan tugas-tugas akademik. 

Keterkaitan teori motivasi dengan penelitian ini adalah langkah terakhir 

pembelajaran kooperatif adalah penghargaan kelompok. Penghargaan kelompok ini 

merupakan motivasi masing-masing kelompok. Maksudnya masing-masing kelompok 
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berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan penghargaan. Jadi penghargaan 

kelompok merupakan tujuan utama yang diinginkan oleh masing- masing kelompok.  

3. Belajar Kooperatif (Cooperatif learning) 

a Pengertian belajar kooperatif (Cooperative learning) 

Cooperative learning berasal dari kata cooperative yang artinya mengerjakan 

sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu 

kelompok atau tim(Isjoni, 2007:15). Menurut Slavin (1995) dalam Isjoni(2007 :15) 

mengemukakan”In cooperative learning methods, students work together in four 

member teams to master material initially presented by the teacher”.  

Terjemahan dari uraian tersebut cooperative learning adalah suatu model pembelajaran 

dimana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4 

orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam 

belajar.  

Anita Lie (2000) dalam Isjoni (2007 :16) menyebut cooperative learning dengan 

istilah pembelajaran gotong – royong yaitu : 

sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 
bekerjasama dengan siswa lain dalam tugas-tugas terstruktur. Lebih jauh 
dikatakan, cooperative learning hanya berjalan kalau sudah terbentuk suatu 
kelompok atau tim yang di dalamnya siswa bekerja secara terarah untuk 
mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan jumlah anggota kelompok pada 
umumnya terdiri dari 4 – 6 orang saja.  
 

Belajar kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang menitikberatkan pada 

pengelompokan siswa dengan tingkat kemampuan akademik yang berbeda ke dalam 

kelompok-kelompok kecil. Kepada siswa diajarkan ketrampilan-ketrampilan khusus 

agar dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompoknya. Menghargai pendapat 

teman, berdiskusi dengan teratur, siswa yang pandai membantu yang lebih lemah dan 
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sebagainya. Jadi cooperative learning merupakan strategi belajar dengan sejumlah 

siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda, saling 

bekerjasama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran.  

b Karakteristik belajar kooperatif (Cooperative learning) 

Menurut Arends (2008 : 4) : ”model belajar kooperatif (Cooperative learning) ditandai 

oleh struktur tugas, tujuan, dan reward yang kooperatif”. 

Task structure (struktur tugas) melibatkan cara pelajaran diorganisasikan dan 

jenis pekerjaan yang diperintahkan kepada siswa. Hal ini termasuk apakah guru 

menangani seluruh kelas atau kelompok-kelompok kecil, apakah yang diharapkan 

untuk diselesaikan oleh siswa, serta tuntutan kognitif dan sosial yang dibebankan pada 

siswa ketika mereka mengerjakan tugas-tugas belajar yang diberikan kepada mereka.  

Goal structure (struktur tujuan) sebuah pelajaran mengacu pada banyaknya 

interdepensi yang dibutuhkan dari siswa ketika mereka melaksanakan tugasnya. Tiga 

tipe struktur tujuan yang sudah teridentifikasi, yaitu : 1) Struktur tujuan bersifat 

individualistik bila pencapaian tujuan instruksional itu tidak membutuhkan interaksi 

dengan orang lain dan tidak berhubungan dengan seberapa baik prestasi orang lain. 2) 

Struktur tujuan yang kompetitif terjadi bila siswa mempersepsi bahwa mereka dapat 

mencapai tujuan bila siswa-siswa lain gagal mencapainya. 3) Struktur tujuan kooperatif 

terjadi bila siswa dapat mencapai tujuannya hanya bila siswa-siswa yang terkait 

dengannya dapat mencapai tujuannya.  

Reward structure untuk beragam model instruksional juga bervariasi. Struktur 

reward individualistis terjadi bila sebuah reward dapat dicapai tanpa bergantung apa 

yang dilakukan orang lain. Struktur reward kompetitif adalah bila siswa diakui usaha 
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individualnya berdasarkan perbandingan dengan orang lain. Sebaliknya, situasi-situasi 

usaha individual dalam membantu orang lain untuk mendapatkan reward menggunakan 

sruktur reward kooperatif.  

 Siswa dalam situasi cooperative learning didorong dan /atau dituntut untuk 

mengerjakan tugas yang sama secara bersama-sama, dan mereka harus 

mengoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugas itu. Disamping itu, cooperative 

learning, dua individu atau lebih saling bergantung (interindependen) untuk 

mendapatkan reward yang akan mereka bagi, bila mereka sukses sebagai kelompok. 

Pembelajaran dengan cooperative learning dapat ditandai oleh fitur-fitur berikut ini : 1) 

Siswa bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan belajar. 2) Tim-tim itu terdiri atas 

siswa-siswa yang berprestasi rendah, sedang dan tinggi. 3) Bilamana mungkin, tim-tim 

itu terdiri atas campuran ras, budaya, dan gender. 4) Sistem reward- nya berorientasi 

kelompok maupun individu. 

Bennet (1995) dalam Isjoni (2007 : 41) menyatakan ada lima unsur dasar yang 

dapat membedakan cooperative learning dengan kerja kelompok,yaitu:  

Positive Interdepence, yaitu hubungan timbal balik yang didasari adanya 
kepentingan yang sama atau perasaan diantara anggota kelompok dimana 
keberhasilan seseorang merupakan keberhasilan yang lain pula atau sebaliknya.  
Interaction Face to face, yaitu interaksi yang langsung terjadi antar siswa tanpa 
adanya perantara. Adanya tanggung jawab pribadi mengenai materi pelajaran 
dalam anggota kelompok. Membutuhkan keluwesan serta meningkatkan 
ketrampilan bekerja sama dalam memecahkan masalah (proses kelompok),  
 
Untuk menciptakan suasana yang kooperatif guru perlu merancang struktur dan 

tugas-tugas kelompok yang memungkinkan setiap siswa untuk belajar, mengevaluasi 

dirinya dan teman kelompoknya dalam penguasaan dan kemampuan memahami bahan 

pelajaran. Kondisi seperti ini memungkinkan setiap siswa merasa adanya 

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



 
23 

 

 
 

ketergantungan secara positif pada anggota kelompok lainnya dalam mempelajari dan 

menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya, yang mendorong setiap 

anggota kelompok untuk bekerja sama. Dalam belajar kooperatif tidak adanya 

penonjolan kekuatan individu, yang ada hanya pola interaksi dan perubahan yang 

bersifat verbal diantara siswa yang ditingkatkan oleh adanya saling hubungan timbal 

balik yang besifat positif sehingga dapat mempengaruhi hasil pendidikan dan 

pengajaran. Tanggung jawab pribadi dalam belajar kooperatif akan memotivasi pribadi 

masing-masing siswa untuk untuk membantu temannya, karena tujuan dalam 

cooperative learning adalah menjadikan setiap anggota kelompoknya lebih kuat 

pribadinya. Belajar kooperatif menciptakan hubungan antar pribadi, mengembangkan 

kemampuan kelompok,  memelihara hubungan kerja yang efektif dan meningkatkan 

ketrampilan bekerjasama. 

c Numbered-head-together (NHT) 

Numbered heads together adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Spencer 

Kagan(1998) dalam Arends (2008 : 16) untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam 

reviu berbagai materi yang dibahas dalam sebuah pelajaran dan untuk memeriksa 

pemahaman mereka tentang isi pelajaran itu. Alih-alih mengarahkan pertanyaan kepada 

seluruh kelas, guru menggunakan struktur empat langkah berikut ini : 1) Guru membagi 

siswa menjadi beberapa tim beranggota tiga sampai lima orang dan memberi nomor 

sehingga setiap siswa pada masing-masing tim memiliki nomor 1 sampai 5. 2) Guru 

mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa.  3) Siswa menyatukan ”kepalanya”untuk 

menemukan jawabannya dan memastikan bahwa semua orang tahu jawabannya. 4) 

Guru memanggil sebuah nomor dan siswa dari masing-masing kelompok yang 
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memiliki nomor itu mengangkat tangannya dan memberikan jawabannya kepada 

seluruh kelas. 

d Student Teams Achievement division (STAD) 

STAD dikembangkan oleh Robert Slavin dan rekan sejawatnya di Johns Hopkins 

University dan barangkali merupakan pendekatan cooperative learning yang paling 

sederhana dan mudah dipahami (Slavin, 1994,1995) dalam Arends (2008 : 13). 

Menurut Slavin(1994,1995) dalam Arends (2008 : 13) langkah-langkah pembelajaran 

kooperatif STAD sebagai berikut :  

1) Guru menyajikan informasi akademis baru kepada siswa setiap minggu 
atau secara regular, baik melalui presentasi verbal atau teks. 2) Siswa dibagi 
menjadi beberapa kelompok/ tim belajar, dengan wakil-wakil dari kedua 
gender, dari berbagai kelompok rasial atau etnis, dan dengan prestasi 
rendah, rata-rata dan tinggi. 3) anggota-anggota tim menggunakan 
worksheets atau alat belajar lain untuk menguasi berbagai materi akdemis 
dan kemudian saling membantu untuk mempelajari berbagai materi melalui 
tutoring. 4) Saling memberikan kuis atau melaksanakan diskusi tim 5) 
Secara individual, siswa diberi kuis minguan atau dua mingguan tentang 
berbagai materi akdemis.kuis-kuis ini diskor dan masing-masing individu 
diberi skor kemajuan.  

 
4. Kepribadian dan Orientasi  dalam Bekerja sama 

a. Pengertian Kepribadian 

Dalam kehidupan sehari-hari orang mengartikan kepribadian sangat beragam. Ada 

yang mengartikan sebagai sesuatu yang dimiliki atau tidak dimiliki, sifat-sifat yang 

menarik atau tidak menarik, pengaruh seseorang kepada orang lain, keagresifan, 

sebagai  benda - benda  yang dimilikisedikitatau banyak , terbatas  kepada  faktor-

faktor  jasmaniah , semata - mata  hasil  kebudayaan , atau sebagai jumlah sifat atau 

ciri-ciri. Dalam teori kepribadian pun memang banyak konsep tentang kepribadian. 

Kepribadian menurut Allport dalam Endah mastuti (2005:265) kepribadian 
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didefinisikan : ”organisasi yang dinamik  yang merupakan sistem psikopysikal dan hal 

tersebut menentukan penyesuaian diri individu secara unik terhadap lingkungannya”.  

Definisi ini menekankan pada atribut eksternal seperti peran individu dalam 

lingkungan sosial, penampilan individu, dan reaksi individu terhadap orang lain. Jadi 

intinya kepribadian menurut definisi di atas menekankan pada penampakan luar dari 

individu.  

Menurut Agus Sujanto (1986 :12) kepribadian adalah :”suatu totalitas psikophisis yang 

kompleks dari individu , sehingga  nampak  di  dalm  tingkah  lakunya  yang  unik”.  

Berbeda dengan pendapat  Larsen & Buss  (2002)  dalam  Endah  Mastuti  (2005 : 

266): ”kepribadian  merupakan  sekumpulan  treatment  psikologis  dan  mekanisme  di  

dalam individu yang diorganisasikan , relatif bertahan yang mempengaruhi interaksi 

dan adaptasi individu di dalam lingkungan  (meliputi lingkungan intrafisik, fisik dan 

lingkungan sosial)”.  

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepribadian adalah karakteristik di 

dalam diri individu yang relatif menetap, bertahan, yang mempengaruhi penyesuaian 

diri individu terhadap lingkungannya. Ciri kepribadian sering dipakai untuk 

menjelaskan bagaimana dan mengapa orang senang dan mengapa susah, berhasil dan 

gagal. Keberhasilan atau kegagalan seseorang tergantung pada ciri kepribadian yang 

dimiliki. 

b. Lima Besar Kepribadian ( The Big Five of Personality) 

Secara umum kepribadian manusia dibagi menjadi lima jenis. Kelima jenis ini 

sering disebut sebagai lima besar sifat manusia. Kelima sifat itu dijelaskan oleh Costa 

& McCrae (1985;1990;1992 dalam Endah mastuti, 2005) sebagai berikut : 
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1) Keterbukaan (Extroversion), Sifat ini menunjukkan seseorang yang 
cenderung mudah bersosialisasi banyak bicara. 2) Keramahan (Agreeableness), 
yaitu seseorang yang cenderung bersifat baik, kooperatif dan perhatian 3) 
Ketelitian (Thoroughness), Seeorang yang teliti cenderung cerdas, mudah 
diatur, tepat waktu dan berorientasi pada kemampuan. Orang yang teliti 
cenderung cerdas, mudah diatur, tepat waktu dan berorientasi pada kemampuan. 
4) Keterbukaan pada pengalaman ( opennes to experience), Seseorang yang 
cenderung untuk kreatif tertarik dan terbuka pada pengalaman baru. 5) 
Emosionalisme( Emotionalism), Sifat ini ditunjukkan oleh seseoarang yang 
cenderung keras, gelisah dan mengalami ketegangan.  

 
Dari hal tersebut diatas dapat dikatakan seseorang perlu berada bersama dengan 

orang lain dan butuh bersosialisasi dengan orang lain agar bisa terbuka dengan orang 

lain. Orang yang ramah memiliki keinginan untuk merengkuh dan menolong orang 

lain, mengasihi dan murah hati. Orang dengan tingkat keramahan yang rendah memiliki 

keinginan yang rendah untuk berhubungan dengan orang lain. Beberapa diantaranya 

lebih terfokus pada kebutuhan mereka sendiri dari pada kebutuhan orang lain. Orang 

yang teliti cenderung cerdas, mudah diatur, tepat waktu dan berorientasi pada 

kemampuan. Orang yang teliti adalah orang yang tanggap dan jujur dan mereka 

mewujudkan kualitas ini menjadi pekerja yang baik. Orang dengan ketelitian rendah 

berjiwa bebas yang tidak merasa terbebani oleh tanggungjawab dan kepercayaan. 

Individu yang terbuka memiliki ketertarikan yang besar, imajinatif dan menikmati 

keindahan yang ada di sekitarnya. Orang ini merasa nyaman akan metoda dan topik 

tradisional dan sudah kokoh. Emosional merujuk pada kestabilan respon perasaan 

seseorang. Orang yang sensitif disusahkan oleh ketegangan hidup yang terkecil, 

sedangkan orang yang rendah tingkat emosionalnya mampu tetap tenang meskipun 

dalam situasi yang sangat menegangkan.  

Dalam hal belajar Ames (1984 : 189) menjelaskan bahwa : ”adanya perbedaan 

suasana dalam kecenderungan bekerja sama. Suasana kompetitif akan menyebabkan 
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terbentuknya sifat egois atau berorientasi pada perbandingan sosial. Kooperatif 

memberikan kecenderungan untuk meningkatkan orientasi moral. Individualis akan 

meningkatkan kecenderungan hanya mementingkan prestasi”.  

Ada tiga faktor utama yang berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk 

bekerjasama dengan orang lain, yaitu kemampuan timbal balik (reciprocity), orientasi 

pribadi dalam bekerja sama (personal orientation) dan komunikasi.  

c.  Orientasi Kepribadian dalam bekerja sama 

Ciri-ciri setiap kondisi orientasi kepribadian dapat  dapat dijabarkan dari 

penjelasan Johnson & Johnson (1989 : www. clcrc.com)  tentang nilai yang muncul 

dari setiap tipe ketergantungan sosial sebagai berikut : 

1) Kompetitif,  

Ketika situasi dibangun kompetitif, individu bekerja melawan yang lainnya untuk 

mencapai sebuah tujuan yang mana hanya satu atau sedikit yang dapat mencapainya. 

Individu-individu mencari sebuah hasil yang menguntungkan secara pribadi tetapi 

merugikan untuk yang lainnya pada suatu keadaan tertentu. Berkaitan dengan 

kompetitif maka maka nilai yang muncul  adalah : a) Komitmen untuk mendapatkan 

yang lebih daripada orang lain.  b) Sukses tergantung pada bertarung, mengalahkan dan 

mendapatkan lebih banyak daripada orang lain. c) Mengadakan perlawanan, 

menghalangi dan merusak kesuksesan orang lain adalah hakekat hidup. d) Kepuasan 

dari kemenangan berhubungan dengan kekecewaan orang lain yang mengalami 

kekalahan. e) Orang lain akan menghalangi kesuksesan seseorang, sebab pesaingan 

yang cerdas akan menghalangi dan merusak pekerjaan orang lain. f) Nilai orang lain 

adalah kesatuan dari kemenangan mereka. Ketika seseorang menang, dia tidak punya 
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nilai tetapi ketika kalah, dia tidak punya nilai. g) Harga diri adalah persyaratan untuk 

kemenangan seseorang. h) Faktor luar  memotivasi untuk lebih suka kerja keras 

mencapai  kemenangan daripada untuk mempelajari/belajar. i) Seseorang yang berbeda 

dengan orang lain menjadi takut atau merasa rendah diri.  

2) Individualis 

Kepribadian berorientasi individual, cenderung akan mementingkan diri sendiri 

untuk mencapai prestasi. Ciri-cirinya sebagai berikut : a) Komitmen diletakkan pada 

ketertarikan dirinya sendiri. Kesuksesan diri sendiri dipandang sebagai hal yang 

penting. Kesuksesan orang lain dianggap tidak ada kaitannya. b) Sukses pada usaha 

mereka sendiri. c) Kesuksesan atau kegagalan orang lain terkait dan tidak berakibat 

pada dirinya. d) Kepuasan akan kemenangan sangat pribadi dan terisolasi. e) Orang lain 

tidak berkaitan dengan kesuksesan diri.  f) Penghargaan pada orang lain tidak ada, 

sebab mereka terlihat tidak terkait dan tidak bernilai pada usaha seseorang untuk 

mencapai kesuksesan. g) Harga diri didasarkan pada sudut pandang unidimensional 

seseorang. Hanya sifat-sifat yang membantu seseorang untuk mencapai sukses yang 

dinilai. h) Pengalaman individualis menghasilkan penilaian motivasi ekstrinsik lebih 

didasarkan pada kriteria dan penerimaan penghargaan daripada kerja keras untuk 

belajar., berlatih atau berkembang. i) Orang yang dianggap berbeda tidak disukai, 

sementara orang yang dianggap sama disukai.  

3) Kooperatif 

Kepribadian berorientasi kooperatif cenderung memaksimalkan hasil yang 

diterima secara bersama. Nilai- nilai yang berkaitan dengan kooperatif adalah : a) 

Komitmen pada kebaikan bersama. Pada situasi kooperatif, kerja individu memberikan 
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sumbangan tidak hanya kebaikan diri mereka sendiri tetapi juga kebaikan kolaborator 

yang lain. b) Sukses tegantung pada usaha bersama untuk mencapai tujuan yang lebih 

baik. c) Melancarkan, mempromosikan dan mendukung kesuksesan orang lain adalah 

hakekat hidup. d) Kepuasan dari kemenangan berkaitan dengan kebahagiaan orang lain 

yang mengalami kemenangan. e) Orang lain adalah pendorong kesuksesan kita, karena 

kooperator yang pandai akan mempromosikan dan melancarkan kerja orang lain, maka 

semua kooperator dipercaya karena usaha mereka untuk menang akan mempengaruhi 

kesuksesan dirinya f) Penghargaan pada orang lain tidak tergantung pada kondisi 

mereka sebab banyak cara yang berbeda yang dilakukan oleh seseorang untuk 

bergabung dalam suatu usaha (kerja). g) Harga diri tidak tergantung kondisi dan 

dihasilkan dari sumbangannya pada usaha dan kebaikan bersama. h) Kooperator 

menilai motivasi instrinsik berdasarkan kerja keras untuk belajar, mendapat 

ketrampilan atau pengembangan diri. Tujuan utamanya adalah belajar bukan menang. i) 

Orang yang berbeda dari orang lain akan dihargai.  

5. Kemampuan visual spasial 

Merupakan bagian dari DAT yang juga disebut spacial aptitude. Kemampuan 

spasial merupakan konsep abstrak yang meliputi persepsi spasial yang melibatkan 

hubungan spasial termasuk orientasi sampai pada kemampuan yang rumit yang 

melibatkan manipulasi serta rotasi mental. Dalam kemampuan spasial diperlukan adanya  

pemahaman perspektif, bentuk-bentuk geometris, menghubungkan konsep spasial 

dengan angka dan kemampuan dalam transformasi mental dari bayangan visual (Siti 

Marliah Tambuan dalam www.journal.ui.ac.id). Untuk mengukur kemampuan pandang 
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ruang (visual spasial) dengan cara memberikan seperangkat tes visual spasial terhadap 

sejumlah responden (sampel penelitian).  

Dalam (Fudyartanta, 2004 : 69) tes kemampuan pandang ruang disebut juga Tes 
Relasi Spasial-spacial Reasoning (SR). Tes ini dirancang  untuk mengukur 
visualisasi terhadap konstruksi obyek tiga dimensi yang dibangun dari pola dua 
dimensi, dan mengukur juga kemampuan untuk membayangkan berbagai cara 
yang dipakai guna memutar obyek tersebut sehingga mempunyai bangunan 
seperti tampak gambar. Tes SR dapat untuk prediksi kesuksesan dalam bidang 
perencanaan tata ruang, desainer, arsitektur, seni dan dekorasi. 
 

kemampuan komprehensi terhadap representasi dua dimensi dari obyek-obyek tiga 

dimensi, aspek gerak visual dari tiga dimensi diukur dengan tes spasial tiga dimensi 

(Fudyartanta, 2004 : 73). Space atau ruang dapat berwujud dua faktor yang berbeda; 

yang pertama meliputi persepsi mengenai spasial tetap atau relasi-relasi geometrik; dan 

yang kedua mengenai manipulasi visualisasi-visualisasi, yang di dalamnya terdapat 

posisi-posisi yang berubah atau transformasi-transformasi harus divisualisasikan 

(Fudyartanta, 2004 : 35).   

Menurut Barrett & Williams, tes ini meneliti semudah apakah peserta tes dalam 

melihat dan merekayasa bentuk gambar di dalam ruang. Tes ini berisi penalaran 

bentuk-bentuk, menggerakkannya melalui 3 dimensi. Ada beberapa jenis tes 

kemampuan pandang ruang ini, misalnya a. Peserta diberikan rencana (kerangka)  dari 

bentuk 3 dimensi seolah-olah membuatnya sendiri dari sehelai karton, kemudian 

peserta diminta memilih bentuk yang tepat dari kerangka yang disediakan. b. Peserta 

tes diberikan dua bentuk dan yang ke -2 harus diambil dari yang pertama. Menyusul 

kedua bentuk tadi ada 3 atau 4 bentuk- bentuk lainnya dan peserta tes harus 

menyatakan apakah bentuk ini dapat atau tidak ditinggalkan 

Beberapa  contoh soal dalam tes kemampuan spasial ditunjukkan dalam Gambar 2.1 
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Tentukan urutan berikutnya ! 

1)  

 

 

2)  

 

 

 
 Gambar 2.1 Contoh Soal kemampuanVisual Spasial 

6. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. 

Manusia selalu berusaha mengejar prestasi menurut bidang dan kemampuan masing-

masing. Suatu prestasi belajar tidak hanya sebagai indikator keberhasilan dalam bidang 

studi tertentu, tetapi juga sebagai indikator kualitas institusi pendidikan. Selain itu, 

prestasi belajar juga berfungsi sebagai umpan balik bagi guru dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar.  Prestasi belajar merupakan suatu hasil yang telah dicapai oleh 

siswa setelah melakukan kegiatan belajar dengan memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan, yang diukur dengan tes yang dilaporkan dengan bentuk raport.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat digolongkan yaitu faktor 

intern dan faktor ekstern. Faktor interen adalah suatu faktor yang ada dalam diri 

individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari 

luar individu. Menurut Slameto(1998:54-57) : 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar itu adalah : a  Faktor intern 
meliputi: 1) Faktor jasmaniah yang terdiri atas faktor kesehatan dan cacat tubuh. 
2) Faktor psikologi terdiri atas intelegensi, perhatian, bakat minat, motif, 
kematangan dan kelelahan. b  Faktor ekstern meliputi: 1) Faktor keluarga yang 
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meliputi cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, 
keadaan ekonomi keluarga dan keperluan keluarga. 2) Faktor sekolah yang 
terdiri dari metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 
dengan siswa, disiplin sekolah dan alat pelajaran. 3) Faktor masyarakat yang 
meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul dan 
bentuk kehidupan masyarakat. 

Prestasi belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor intern dan ekstern individu. Dalam 

penelitian ini faktor ekstern yang mempengaruhi hasil belajar isomerisasi alkana, 

alkena dan alkuna adalah metode pembelajaran dan kemampuan visual spasial. Faktor 

intern yang berpengaruh adalah orientasi dalam bekerja sama. Terkait dengan 

penelitian ini, dimana variabel terikatnya adalah prestasi belajar kimia pada materi 

isomerisasi alkana, alkena dan alkuna, sehingga prestasi belajar kimia pada materi 

tersebut penting untuk mengindikasi tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

tersebut.  

Menurut Herunata (2008 : 2) prestasi belajar kimia dikatakan baik jika konsep- 

konsep yang dipelajari dapat dipahami dengan dan benar sesuai hakekatnya.  Prestasi 

belajar kimia pada materi isomerisasi ini dipengaruhi oleh faktor luar dan dalam dari 

siswa itu sendiri. Faktor luar, antara lain faktor sosial, maksudnya interaksi siswa 

dengan siswa lain, faktor instrumental antara lain kurikulum, guru, sarana prasarana. 

Faktor dari dalam diri siswa antara lain faktor fisiologi yaitu kondisi fisik dan panca 

indera, faktor psikologi antara lain orientasi dalam bekerja sama. 

Menurut Masidjo (1995 : 13) : ”agar hasil belajar benar-benar mencerminkan prestasi 

belajar yang sesungguhnya, seorang guru harus mampu melaksanakan kegiatan 

pengukuran dan penilaian prestasi belajar siswa secara bertanggung jawab”.  

Sebelum seorang guru menilai prestasi belajar siswa dalam penguasaan suatu mata 

pelajaran yang diampunya, ia harus mengukur prestasi belajar siswa dalam penguasaan 
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suatu mata pelajaran tersebut. Kegiatan pengukuran prestasi belajar siswa dari suatu 

mata pelajaran dilakukan antara lain melalui ulangan, ujian , tugas dan sebagainya. 

Dalam ulangan dan ujian itu siswa harus mengerjakan soal-soal atau item-item dari tes 

prestasi belajar dengan waktu pengukuran yang telah ditentukan dan siswa harus 

mentaati tata tertib pengerjaannya.Selanjutnya pekerjaan-pekerjaan siswa harus 

diperiksa atau dikoreksi secara bertanggungjawab dengan kunci jawaban yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. Hasil koreksi tersebut berupa jawaban benar yang diperoleh 

oleh siswa. Apabila tata tertib ulangan atau ujian tersebut sungguh-sungguh ditaati oleh 

siswa dan guru, maka jawaban benar yang diperoleh siswa akan mewakili prestasi 

siswa yang sesungguhnya.   

7. Materi Isomerisasi  

Salah satu perbedaan penting antara senyawa organik dan anorganik adalah adanya 

gejala keisomeran. Keisomeran atau isomerisasi adalah gejala dimana suatu senyawa 

kimia yang rumus molekulnya sama (jumlah dan jenis atomnya sama), memiliki 

struktur yang berbeda. 

 Ada beberapa jenis keisomeran yang terjadi pada senyawa organik, seperti pada 

Gambar 2.2 

                         Kerangka 

    Struktur  Posisi 

      Fungsional 

 

         cis-trans 

     Geometrik 

Keisomeran 
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         Optik 

Gambar 2.2 bagan jenis-jenis isomer 

Gejala keisomeran terjadi pada semua senyawa karbon, namun dalam uraian 

berikut, hanya akan dibahas gejala keisomeran pada senyawa-senyawa yang 

segolongan dengan hidrokarbon alkana, alkena dan alkuna.  

a. Struktur Senyawa Organik 

Beberapa struktur senyawa organik sebagai berikut : 

1) Struktur Lewis 

Struktur lewis ( rumus lewis) adalah salah satu jenis rumus struktur yang 

menunjukkan ikatan-ikatan antar atom dalam suatu molekul. Dalam struktur Lewis 

ikatan antar atom digambarkan dengan titik-titik elektron.  

Contoh :  

a) Senyawa CH4 jika digambarkan dengan struktur lewis sebagai berikut : 
 
 

 

 

1 atom C berikatan dengan 4 atom H membentuk molekul yang stabil 

b) Struktur lewis senyawa C2H6 sebagai berikut : 

 

     

              

Pada struktur di atas ada 6 buah ikatan antara atom C dengan H, dan ada 1 ikatan antara 

atom C dengan atom C ( antar atom C) . 
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2) Struktur Kekule (Struktur garis) 

Struktur Kekule (struktur garis) adalah salah satu struktur senyawa organik 

(hidrokarbon) yang menggambarkan ikatan antar atom dengan menggunakan garis- 

garis ikatan. 

Contoh : CH4 dan C2H6   

jika digambarkan struktur garis (Kekule) nya berturut- turut sebagai berikut : 

 

 

                                                                                                
                   struktur CH4        Struktur C2H6                                                                   

3) Struktur yang termampatkan 

Rumus struktur lengkap sering dimampatkan menjadi rumus yang lebih pendek 

dan lebih sederhana. Dalam rumus struktur termampatkan, ikatan tak selalu 

ditunjukkan, dan atom yang sama jenisnya yang terikat satu dengan yang lain, 

digolongkan menjadi satu. 

Contoh : 

C2H6 bila digambarkan dengan struktur termampatkan adalah CH3CH3 

C3H7 jika digambarkan dengan struktur termampatkan adalah CH3CH2CH3  

4) Struktur ball and stick 

Struktur bold and merupakan struktur tiga dimensi yang digunakan dalam 

menggambarkan struktur senyawa hidrokarbon 
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Contoh :   

a) CH3CH2CH2CH3 bila digambarkan dengan struktur ball and stick sebagai berikut :  

 

 

 
 
b) Struktur ball and stick untuk CH4 adalah sebagai berikut : 

 

   

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan struktur ball and stick dalam 

menggambarkan struktur senyawa hidrokarbon. 

b. Isomer struktur  

Isomer struktur terjadi apabila suatu senyawa dengan komposisi atom yang sama 

memiliki sifat berbeda disebabkan adanya perbedaan dalam struktur rantai karbonnya. 

Ada tiga jenis isomer struktur, diantaranya isomer kerangka atau rantai, isomer posisi 

dan isomer gugus fungsi (fungsional).  

1) Isomer kerangka atau rantai, contohnya isomer dari C4H8             

               
                                                                                                                                                  
n – butana            2 – metilpropana    

      
Struktur di atas dapat digambarkan sebagai berikut : 
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    n-butana                                              2-metilpropana    

Kedua senyawa di atas berbeda dalam hal struktur.  jika kita perhatikan ternyata 

kerangka / rantai karbon dari kedua senyawa diatas jelas sekali perbedaannya. n-butana 

memiliki rantai atom karbon yang bercabang (dengan cabang berupa gugus metil pada 

atom C nomor 2). Jadi dapat dikatakan bahwa keisomeran kerangka terjadi karena 

adanya perbedaan dalam kerangka/rantai karbonnya.  

Perhatikan pula contoh berikut : 

 

H3C – CH2 – CH2 – CH2 – CH2    atau 
n – pentana 
 

 
           CH3  
            ç                                          

H3C – CH – CH2 – CH3  H3C – C – CH3  
            ç                ç 
           CH3             CH3  
2 – metil-butana   2,2 – dimetilpropana 
C5H12    C5H12 

 
Struktur di atas dapat digambarkan sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-metil-butana                                 2,2-dimetilpropana 

 
2) Isomer posisi 

 
H2C = CH – CH2 – CH3  H3C – CH = CH – CH3  
1 -  butena   2 – butena 
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Struktur di atas dapat digambarkan sebagai berikut : 
 
 
 

 

 

1-butena                                                             2-butena 
 
Pada senyawa 1-butena , posisi ikatan rangkap dua (C = C) ada pada atom C 

nomor 1, sedangkan pada senyawa 2-butena, ikatan C = C terletak pada atom C  

nomor 2. Isomer seperti ini disebut isomer posisi. 

H3C – CH2 – C º CH  H3C – C º C – CH3  
 

    1 – butuna     2 – butuna 

Struktur di atas dapat dituliskan sebagai berikut : 

 

 
 
 
1-butuna        2-butuna 
 

3) Suatu cincin atau ketidakjenuhan  

Dari rumus molekul hidrokarbon sering dapat diperas sejumlah keterangan 

mengenai strukturnya. Misalnya, semua alkana asiklik (tak-siklik) mempunyai rumus 

umum CnH2n+2, dengan n ialah banyaknya atom karbon dalam molekul. Propana 

(CH3CH2CH3 atau C3H8) mempunyai 3 atom karbon (n=3). Banyaknya atom hidrogen 

ialah 2n + 2, atau 8.  
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Cobakan rumus ini terhadap alkana berikut : 

                              CH3                                                   CH3 

 CH4  CH3CHCH3          CH3CH2CH2CHCH3  

Senyawa- senyawa tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 
Adanya suatu cincin atau suatu ikatan rangkap mengurangi banyaknya hidrogen 

dalam rumus dengan dua untuk tiap ikatan rangkap atau cincin ; demikianlah, senyawa 

dengan rumus umum CnH2n mengandung satu ikatan rangkap atau satu cincin. 

CH3CH2CH2CH3  CH3CH2CH═CH2   

         C4H10   C4H8      C4H8 

 

Struktur di atas dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

        CnH2n+2   CnH2n                                   CnH2n  

     Suatu alkana                    suatu alkena                                 suatu sikloalkana  
 

Suatu senyawa dengan rumus umum CnH2n-2 dapat mempunyai ikatan ganda tiga 

dua cincin, dua ikatan rangkap atau satu cincin plus satu ikatan rangkap. 

Tiga dari sekian isomer struktur untuk C8H14  : 
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Agar struktur di atas dapat lebih dipahami maka dapat digambarkan dengan pola tiga 

dimensi sebagai berikut : 

 

 

      
 

 

c. Isomer Geometrik 

isomer geometik  terjadi apabila senyawa-senyawa dengan jenis dan jumlah atom 

yang sama (rumus molekulnya sama), dan gugus fungsional sama memiliki perbedaan 

dalam cara penyusunannya dalam ruang (tiga dimensi). Isomer geometrik terbagi 

menjadi dua, yaitu isomer dan isomer cis-trans dan isomer optik.  

1) Isomer cis-trans 

Isomer cis-trans terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki ikatan rangkap dua (C= 

C), yaitu golongan alkena. Isomer ini terjadi apabila pada atom C berikatan rangkap 

(C=C) tersebut terdapat dua atom/gugus atom yang berbeda. Struktur umum dari 

senyawa tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 

                         

                                        

 

Struktur di atas dapat digambarkan dengan pola tiga dimensi sebagai berikut : 
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 Isomer cis-trans ini hanya tejadi pada senyawa berikatan rangkap dua. Hal ini 

terutama disebabkan adanya perbedaan sifat antara ikatan rangkap dua karbon-karbon 

(C = C) dengan ikatan tunggal karbon-karbon (C− C). Seperti diketahui, pada ikatan 

tunggal C− C, atom karbon akan selalu mengikat 4 atom yang lain membentuk sudut-

sudut tetrahedral, sedangkan pada ikatan rangkap C=C, atom karbon hanya mengikat 3 

atom yang lain membentuk sudut-sudut ikatan trigonal. Sudut ikatan trigonal lebih 

besar dibanding sudut ikatan tetrahedral. Adanya ikatan rangkap dua antara atom-atom 

C ini juga membatasi perputaran atom C yang satu terhadap atom C lain pada sumbu 

ikatannya. Lain halnya dengan perputaran yang terjadi pada atom C dalam ikatan 

tunggal. Ikatan tunggal bebas berotasi, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 2.3 

 

                           Rotasi bebas pada ikatan tunggal  
Gambar 2.3  Molekul dengan ikatan C tunggal 

            

 
         Tidak ada rotasi pada ikatan rangkap 2 

Gambar 2.4 Molekul dengan ikatan C rangkap dua  
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Molekul pada gambar 2.4 tak dapat berputar dengan bebas pada sumbu ikatannya, 

maka kedua atom C yang dihubungkan dengan ikatan rangkap dua ini terletak pada satu 

bidang datar yang sama. Perbedaan penyusunan atom-atom yang terikat pada kedua 

atom karbon yang berikatan rangkap dua dalam senyawa di atas menyebabkan 

perbedaan pada sifat kedua senyawa tersebut.  

Sebagai contoh perhatikan struktur dari kedua senyawa 2-butena berikut :   

                                                  

                                       atau 

                                          

          (a) 
  (cis-2-butena) 

 
Struktur di atas bila digambarkan dengan pola tiga dimensi adalah sebagai berikut : 
 
 
 
 

 

 
                                 

 

 

 

              

          (b)   
(trans-2-butena)  
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Struktur di atas bila digambarkan dengan pola tiga dimensi adalah sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Perhatikanlah bahwa pada senyawa (a) atom H atau gugus −CH3 terletak pada 

sisi-sisi yang sama, sedangkan pada senyawa (b) atom H atau gugus −CH3 terletak 

pada sisi-sisi yang berseberangan. Karena orientasi/kedudukan ruang yang berbeda 

inilah maka isomer ini dinamakn isomer cis-trans. Dalam bahasa latin cis berarti 

terletak pada sisi yang sama, sedangkan trans artinya berseberangan.  

Contoh lain senyawa yang memiliki isomer cis –trans adalah sebagai berikut : 

 

                                                    

                                                                     

                       (Cis-3-heksena)                                     

Jika digambarkan dengan pola tiga dimensi sebagai berikut :  
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 (trans-3-heksena) 

Struktur di atas dapat digambarkan dengan pola tiga dimensi sebagai berikut : 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
2) Isomer optik 

Isomer optik dapat terjadi pada senyawa-senyawa yang bersifat optis aktif. 

Senyawa-senyawa yang bersifat optik aktif adalah senyawa-senyawa yang dapat 

memutar bidang cahaya terpolarisasi. Bila cahaya terpolarisasi dilewatkan pada 

senyawa-senyawa yang memiliki sifat optis aktif, maka bidang polarisasi cahaya tadi 

akan diputar ke arah kiri (berlawanan dengan arah jarum jam) atau kanan (searah 

dengan jarum jam). Senyawa optis aktif yang dapat memutar bidang cahaya 

terpolarisasi ke arah kiri disebut senyawa-senyawa levorotatori(l) dan diberi lambang (- 

)sedangkan yang dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi ke arah kanan disebut 

senyawa dekstrorotatori (d) dan diberi lambang (+).  

Bidang simetri adalah bidang yang dapat membelah suatu benda sehingga benda 

yang satu dengan yang lain merupakan bayangan cermin. Benda-benda yang tidak 
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memiliki bidang simetri di dalam ilmu kimia disebut benda – benda akiral., sedangkan 

yang memiliki bidang simetri disebut benda kiral.  

Obyek apa saja yang tak dapat diimpitkan pada bayangan cerminnya dikatakan 

kiral. Sebaliknya benda-benda yang dapat diimpitkan pada bayangan cerminnya disebut 

akiral (Fessenden,1982: 134).  Sebagai contoh ditunjukkan oleh gambar 2.5 

 

                  cermin 

    

 
Gambar 2.5 senyawa PQRST dan bayangan cerminnya 
 
 
B. PENELITIAN YANG RELEVAN 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sukisman Purtadi (2003) dengan judul ”Pengaruh 

Perbedaan Orientasi Kepribadian Dalam Bekerjasama dan Penerapan metode 

Jigsaw melalui reaksi Blue Bottle Pada praktikum Kimia Dasar Terhadap 

Pemahaman Konsep Dengan Memperhatikan Kemampuan Awal. Peneliti pada 

penelitian ini telah berhasil membuktikan : 1) adanya pengaruh penerapan metode 

(jigsaw melalui reaksi blue bottle (MJRBB) dan LKS) pada praktikum kimia dasar 

terhadap pemahaman konsep kinetika dengan memperhatikan kemampuan awal. 2) 

Tidak terdapat pengaruh perbedaan orientasi kepribadian dalam bekerja sama 

terhadap pemahaman konsep kinetika kimia dengan memperhatikan kemampuan 

awal. 3) tidak terdapat interaksi antara orientasi kepribadian dalam bekerja sama 

dan metode jigsaw melalui reaksi blue bottle terhadap pemahaman konsep kinetika 

kimia dengan memperhatikan kemampuan awal. Persamaan penelitian di atas 
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dengan penelitian yang akan diadakan penulis adalah meneliti pengaruh  orientasi 

kepribadian siswa dalam bekerja sama terhadap metode pembelajaran. 

Perbedaannya metode pembelajaran pada penelitian di atas adalah metode 

kooperatif jigsaw, sedangkan yang akan penulis teliti menerapkan metode 

kooperatif NHT dan STAD. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tulus Junianto (2008) dengan judul Pengaruh 

Pembelajaran Kooperatif  Student Teams AchievementDivision (STAD) dan Think-

Pair-Share (TPS) terhadap prestasi belajar ditinjau dari sikap ilmiah. Hasil dari 

penelitian ini adalah : 1) terdapat perbedaan yang signifikan pada prestasi belajar 

kimia antara mahasiswa yang diberi pembelajaran dengan metode kooperatif 

STAD dengan metode TPS. 2) Terdapat perbedaan yang signifikan pada prestasi 

belajar kimia antara mahasiswa yang memiliki sikap ilmiah tinggi dengan 

mahasiswa yang memiliki sikap ilmiah rendah. 3)  Ada interaksi antara metode 

kooperatif TPS dan STAD dengan sikap ilmiah terhadap prestasi belajar kimia. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diadakan penulis 

adalah meneliti pengaruh pembelajaran kooperatif STAD terhadap prestasi belajar 

kimia.  Perbedaannya, pada penelitian ini metode pembelajaran lain yang diteliti 

pengaruhnya terhadap prestasi belajar kimia adalah metode kooperatif TPS, 

sedangkan dalam penelitian yang akan penulis adakan metode lain yang diteliti 

pengaruhnya terhadap prestasi belajar kimi adalah metode kooperatif NHT. 

Peneliti pada penelitian di atas  meninjau faktor intern yaitu sikap ilmiah, 

sedangkan dalam penelitian yang akan diadakan ini meninjau faktor intern siswa 
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yaitu orientasi kepribadian siswa dalam bekerja sama dan kemampuan pandang 

ruang siswa.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hartanto (2009) dengan judul Pembelajaran Fisika 

dengan metode demonstrasi menggunakan media audio visual dan laboratorium 

ditinjau dari kemampuan visuospasial. Hasil dari penelitian ini adalah : 1) 

Pembelajaran fisika dengan metode demonstrasi menggunakan media audiovisual 

dan laboratorium memberikan pengaruh yang berbeda terhadap prestasi belajar 

kognitif siswa pada materi pengukuran. 2) Kemampuan visuospasial tinggi, sedang 

dan rendah memberikan pengaruh yang berbeda terhadap prestasi belajar kognitif 

siswa pada materi isomerisasi. 3) Tidak terdapat interaksi antara penggunaan 

media audio visual dan laboratorium dengan kemampuan visuospasial tinggi, 

sedang dan rendah terhadap prestasi belajar kognitif siswa pada materi 

pengukuran. 4) Pembelajaran fisika dengan metode demonstrasi menggunakan 

media audiovisual dan laboratorium memberikan pengaruh yang berbeda terhadap 

prestasi belajar psikomotorik siswa pada materi pengukuran. 5) Kemampuan 

visuospasial tinggi,sedang dan rendah memberikan pengaruh yang berbeda 

terhadap prestasi belajar psikomotorik siswa pada materi pengukuran. 6) Terdapat 

interaksi antara penggunaan media audiovisual dan media laboratorium dengan 

tingkat kemampuan tinggi, sedang dan rendah terhadap prestasi belajar 

psikomotorik siswa pada materi pengukuran. Persamaan penelitian tersebut dengan 

penelitian yang akan dilakukan penulis adalah meneliti pengaruh perbedaan 

kemampuan visual spasial terhadap prestasi belajar. Perbedaannya metode 

pembelajaran yang diterapkan pada penelitian di atas adalah metode demonstrasi, 
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sedangkan metode pembelajaran pada penelitian yang akan dilakukan penulis 

adalah metode kooperatif STAD dan NHT. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Surya Ruri yang berjudul Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif dengan Pendekatan Struktural Tipe Numbered Head 

Together (NHT) Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Bangun 

Ruang Sisi Lengkung Di Kelas VIII SMP Islam Parlaungan Berbek Waru 

Sidoarjo. Hasil penelitian ini adalah adanya pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT terhadap prestasi belajar siswa yaitu sebesar 97% dan sisanya 

ditentukan oleh faktor lain. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

diadakan penulis adalah meneliti pengaruh pembelajaran dengan motode 

kooperatif NHT terhadap prestasi belajar. 

C. KERANGKA BERPIKIR 

     Agar penelitian ini lebih terarah maka diperlukan suatu kerangka berpikir yang jelas. 

Kerangka pemikiran yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengaruh pembelajaran metode STAD dan NHT terhadap prestasi belajar 

kimia pada materi senyawa isomerisasi pada alkana, alkena dan alkuna  

Materi isomerisasi alkana, alkena dan alkuna mempelajari struktur senyawa 

organik (senyawa hidrokarbon). Karakteristik dari materi ini antara lain : a. materi ini  

masih terkait dengan materi sebelumnya yaitu materi struktur senyawa hidrokarbon, b. 

Untuk mempelajari materi ini diperlukan kemampuan dalam menuliskan struktur 

senyawa hidrokarbon, c. Perlu ingatan yang kuat untuk mempelajari materi ini terutama 

ingatan dalam tata nama senyawa hidrokarbon, sehingga mudah dalam memberi nama 

pada isomer. Dalam membelajarkan materi ini guru harus guru harus memilih  metode 
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pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materinya, seperti tersebut di atas, 

dengan harapan diperoleh prestasi belajar yang lebih baik. Diantara metode yang sesuai 

untuk membelajarkan materi ini adalah metode STAD dan NHT.  

Pada metode pembelajaran kooperatif STAD setiap anggota dalam satu kelompok 

mempunyai hak dan kedudukan yang sama serta saling membantu satu sama lainnya 

untuk memahami materi / bahan pelajaran. Bila dalam proses diskusi kelompok 

terdapat  anggota kelompok yang belum memahami materi maka dapat meminta 

penjelasan kepada anggota lain dalam kelompoknya. Metode ini menekankan pada 

sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu diantara sesama untuk 

memahami bahan pelajaran dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok 

yang terdiri atas empat orang atau lebih.  

Kelebihan metode pembelajaran kooperatif STAD antara lain : a. Mengembangkan 

serta menggunakan keterampilan berpikir kritis dan kerjasama kelompok. b. 

Meningkatkan hubungan antar pribadi yang positif diantara siswa yang berasal dari ras 

yang berbeda, menjadikan siswa mampu belajar berdebat, belajar mendengarkan 

pendapat orang lain, dan mencatat hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan 

bersama-sama. c. penghargaan yang diberikan akan akan memberikan dorongan bagi 

siswa untuk mencapai hasil yang lebih tinggi. d. Siswa yang lambat berfikir dapat 

dibantu untuk menambah ilmu pengetahuannya. e Pembentukan kelompok-kelompok 

kecil memudahkan guru untuk memonitor siswa dalam belajar bekerja sama. 

Kelemahan metode ini antara lain : a. Adanya ketergantungan sehingga siswa yang 

lambat berfikir tidak dapat berlatih belajar mandiri. b. memerlukan waktu yang lama 
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sehingga target pencapaian kurikulum tidak dapat dipenuhi, c. tidak dapat menerapkan 

materi pelajaran secara cepat,  

Metode NHT  memiliki prosedur untuk melibatkan banyak siswa dalam   

mengingat kembali berbagai materi yang dibahas dalam sebuah pelajaran dan untuk 

memeriksa penguatan pemahaman siswa tentang isi pelajaran. Metode ini menghendaki 

masing-masing siswa bekerjasama saling membantu dalam kelompok kecil untuk 

mendiskusikan soal-soal sehingga dengan diskusi tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman siswa tentang materi yang dibahas, dan pada akhirnya 

diharapkan meningkatkan prestasi belajar siswa terutama pada materi isomerisasi 

alkana, alkena dan alkuna. 

Kelebihan metode kooperatif NHT antara lain : a. setiap siswa diberi nomor 

kemudian dibuat suatu kelompok dan  secara acak guru memanggil nomor dari siswa 

sehingga setiap siswa menjadi siap semua, maksudnya memiliki tanggungjawab 

individu, b. dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh. c. Siswa yang pandai 

dapat mengajari siswa yang kurang pandai. Kelemahan metode kooperatif NHT antara 

lain : a. Tidak terlalu cocok untuk jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan 

waktu yang lama. b. Tidak semua siswa dalam  kelompok dipanggil oleh guru.  

Dalam pembelajaran isomerisasi dengan metode STAD guru sering memberi  soal-

soal, baik dikerjakan secara individu atau kelompok, sehingga siswa sering berlatih 

soal. Namun dalam pembelajaran isomerisasi alkana, alkena dan alkuna dengan metode 

NHT guru jarang memberikan soal-soal untuk latihan, karena keterbatasan waktu. 

Untuk mempelajari materi dengan metode NHT memerlukan waktu yang lebih lama. 
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Berdasarkan uraian di atas diduga bahwa dalam pembelajaran isomerisasi dengan 

metode pembelajaran STAD lebih baik dari metode pembelajaran NHT, sehingga ada 

perbedaan prestasi belajar pada materi isomerisasi antara siswa yang diberi 

pembelajaran dengan metode STAD dan siswa yang diberi pembelajaran dengan 

metode NHT. Diduga prestasi belajar siswa yang diberi pembelajaran dengan metode 

STAD lebih baik daripada siswa yang diberi pembelajaran dengan metode NHT. 

2.  Pengaruh Perbedaan orientasi kepribadian dalam bekarja sama terhadap 

prestasi belajar kimia pada materi isomerisasi alkana, alkena dan alkuna 

Setiap orang pada dasarnya memiliki kepribadian yang khas (personality traits) 

dalam bekerja sama, yaitu individualis, kompetitif dan kooperatif. Ketiganya sangat 

berbeda. Bentuk kepribadian ini sebenarnya tidak berubah, hanya dapat dipengaruhi 

sesaat oleh beberapa faktor. Dalam belajar untuk mencapai prestasi yang lebih baik, 

setiap tipe kepribadian ini juga memberikan sikap yang khas. Pribadi yang cenderung 

kompetitif tidak akan mempersoalkan kualitas kemampuannya akan tetapi lebih 

cenderung mengutamakan menjadi yang terbaik(pemenang). Sebagaimana dijelaskan 

oleh Johnson dan Johnson (2000 : www.clcrc.com).  

Pribadi   kompetitif   memiliki   tujuan   utama   menjadi   orang   lebih   baik 

(atau bahkan paling baik).  Memahami  konsep  bukan  menjadi  tujuan  dalam proses 

belajarnya akan tetapi belajar lebih dipandang sebagai proses pencapaian nilai(untuk 

mencapai prestasi). Pribadi yang individualis akan mementingkan bagaimana dia                  

menguasai    suatu bahan atau materi pengajaran. Pribadi ini cenderung mandiri dan  

tidak mempedulikan kepentingan orang lain. Keberhasilannya memperoleh               

nilai yang   bagus   akan   menjadi   pemicu   atau   motivasi instrinsik bagi usahanya. 

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



 
52 

 

 
 

Prestasi   yang  bagus  menjadi tujuan utamanya meskipun tidak selalu searah dengan    

pemahaman konsepnya. Pribadi yang kooperatif akan memperhatikan hubungannya 

dengan orang lain.  Pribadi ini tidak mementingkan kesuksesannya sendiri akan tetapi 

kesuksesan orang lain . Dengan kemampuannya bekerja sama dengan orang lain dalam 

pemahaman konsep, siswa dengan kepribadian kooperatif akan lebih banyak belajar 

memahami konsep. Mereka akan saling meluruskan pendapat yang   kurang   tepat dan 

memberikan apa yang apa yang mereka ketahui pada temannya.  

Sesuai karakteristik materi isomer seperti tersebut pada kerangka berpikir no 1,  

maka untuk mempelajarinya masing-masing siswa memiliki orientasi bekerja sama 

yang khas. Berdasarkan uraian diatas ini  maka  diduga orientasi dalam bekerjasama 

akan berpengaruh pada pencapaian prestasi belajar kimia pada materi isomerisasi 

alkana, alkena dan alkuna. Siswa yang memiliki orientasi bekerja sama yang kooperatif 

prestasi belajarnya lebih tinggi dibandingkan siswa yang memiliki orientasi kepribadian 

yang kompetitif dan individualis.  

3. Pengaruh Perbedaan kemampuan visual spasial terhadap prestasi Belajar 

Kimia pada materi isomerisasi alkana,alkena dan alkuna 

 Visual spasial merupakan faktor penting dalam mempelajari isomerisasi alkana, 

alkena dan alkuna. Sebelum membelajarkan  isomerisasi alkana, alkena dan alkuna ini 

para guru perlu memperhatikan kemampuan visual spasial siswa. Salah satu komponen 

inti dari kecerdasan visual spasial adalah ketajaman melihat dan ketelitian 

memvisualisasi bentuk tiga dimensi. Isomer sangat erat kaitannya dengan struktur 

senyawa organik. Dengan memiliki kemampuan visual spasial para siswa akan lebih 

mudah mempelajari isomer. Kemampuan visual spasial yang tinggi sangat dibutuhkan 
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untuk mempelajari materi isomerisasi alkana,alkena dan alkuna mengingat  

karakteristik materi isomerisasi antara lain :  a. materi ini  masih terkait dengan materi 

sebelumnya yaitu materi struktur senyawa hidrokarbon, b. Untuk mempelajari materi 

ini diperlukan kemampuan dalam menuliskan struktur senyawa hidrokarbon, c. Perlu 

ingatan yang kuat untuk mempelajari materi ini terutama ingatan dalam tata nama 

senyawa hidrokarbon, sehingga mudah dalam memberi nama pada isomer. Untuk 

mempelajarinya diperlukan kemampuan visual spasial yang tinggi, sehingga 

diharapkan prestasi belajarnya bisa meningkat. 

Diduga siswa yang memiliki kemampun visual spasial tinggi akan  mampu 

mempelajari isomerisasi alkana, alkena dan alkuna, sehingga memiliki prestasi 

belajarnya  lebih baik. Siswa yang memiliki kemampuan visual spasial rendah dengan 

diberi pembelajaran menggunakan metode kooperatif  STAD dan NHT diharapkan 

akan mempunyai prestasi belajar kimia pada materi isomerisasi alkana, alkena dan 

alkuna yang lebih baik. 

4.  Interaksi antara metode pembelajaran STAD dan NHT dengan orientasi 

dalam bekerja sama  

Sesuai karakteristik materi isomerisasi seperti tersebut pada kerangka berpikir di 

atas , maka metode STAD dan NHT adalah metode yang sesuai untuk membelajarkan 

materi isomerisasi ini. Dalam pembelajaran dengan metode  STAD dan NHT ini siswa 

diarahkan untuk bekerja sama dalam memecahkan setiap permasalahan. Mengingat 

orientasi kepribadian masing-masing siswa berbeda maka dengan metode pembelajaran 

STAD dan NHT ini, siswa diharapkan mampu bekerja sama dengan siswa lain 

sehingga prestasi belajar kimia pada materi isomerisasi alkana, alkena dan alkuna 
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meningkat. Dari pemikiran tersebut diduga terdapat interaksi antara metode 

pembelajaran STAD dan NHT dengan orientasi dalam bekerja sama  

5. Interaksi antara metode pembelajaran kooperatif STAD dan NHT dengan 

Kemampuan visual spasial  

Pembelajaran kooperatif STAD dan NHT merupakan metode pembelajaran yang 

sesuai untuk membelajarkan materi isomerisasi. Materi isomerisasi ini mempelajari 

struktur senyawa organik (hidrokarbon).  Struktur senyawa organik (hidrokarbon) dapat 

digambarkan dengan struktur ball and stick, dimana struktur ini berkaitan dengan pola 

tiga dimensi. Untuk mempelajari struktur ini diperlukan kemampuan visual spasial 

yang tinggi. Salah satu komponen inti dari kecerdasan visual spasial adalah ketajaman 

melihat dan ketelitian memvisualisasi bentuk tiga dimensi. Sebelum membelajarkan  

isomerisasi alkana, alkena dan alkuna ini para guru perlu memperhatikan kemampuan 

visual spasial siswa. Kemampuan visual spasial masing-maing siswa berbeda, maka 

dengan metode pembelajaran kooperatif NHT dan STAD siswa dapat memvisualisasi 

struktur senyawa hidrokarbon sehingga prestasi belajar kimia pada materi isomerisasi 

alkana,alkena, dan alkuna meningkat. Dari pemikiran tersebut diduga terdapat interaksi 

antara metode pembelajaran STAD dan NHT dengan kemampuan visual spasial 

6. Interaksi antara orientasi kepribadian dalam bekerja sama dengan 

kemampuan visual spasial  

Dalam membelajarkan isomerisasi alkana, alkena dan alkuna guru perlu 

memperhatikan orientasi  dalam bekerja sama, sebab masing-masing siswa memiliki 

orientasi yang khas dalam bekerja sama. Dengan bekerjasama antar siswa diharapkan 

para siswa mampu mempelajari materi isomerisasi, yang karakteristik materinya sesuai 
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kerangka berpikir diatas. Pada kerangka berpikir no 5 disebutkan  bahwa untuk 

mempelajari isomer diperlukan kemampuan visual spasial, karena materi ini 

mempelajari struktur senyawa organik (hidrokarbon), dimana struktur senyawa 

hidrokarbon tersebut bisa digambarkan dengan pola tiga dimensi (ball and stick). 

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa  untuk mempelajari isomer ini 

diperlukan  kemampuan visual spasial dan kemampuan  bekerjasama dengan orang 

lain. Dari pemikiran tersebut diduga terjadi interaksi antara orientasi kepribadian dalam 

bekerja sama dengan kemampuan visual spasial  

7. Interaksi antara metode pembelajaran STAD dan NHT dengan orientasi 

dalam bekerja sama dan kemampuan visual spasial  

Metode pembelajaran kooperatif STAD dan NHT merupakan metode 

pembelajaran yang sesuai untuk membelajarkan materi isomerisasi. karakteristik materi 

isomerisasi ini antara lain :  a. materi ini  masih terkait dengan materi sebelumnya yaitu 

materi struktur senyawa hidrokarbon, b. Untuk mempelajari materi ini diperlukan 

kemampuan dalam menuliskan struktur senyawa hidrokarbon, c. Perlu ingatan yang 

kuat untuk mempelajari materi ini terutama ingatan dalam tata nama senyawa 

hidrokarbon Mengingat orientasi kepribadian masing-masing siswa berbeda maka 

dengan metode pembelajaran STAD dan NHT ini, siswa diharapkan mampu bekerja 

sama dengan siswa lain dalam mempelajari isomerisasi alkana, alkena dan alkuna, 

sehingga diharapkan prestasi belajarnya meningkat. Diduga seseorang yang cenderung 

kooperatif akan memiliki prestasi belajar kimia lebih tinggi dibandingkan yang 

cenderung individualis dan kompetitif, sebab siswa yang cenderung berorientasi 

kooperatif mampu bekerjasama dengan orang lain.  
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Sesuai kerangka berpikir pada no 5 di atas bahwa untuk mempelajari isomer 

diperlukan kemampuan visual spasial, karena materi isomer ini mempelajari struktur 

senyawa organik(hidrokarbon), dimana struktur senyawa hidrokarbon tersebut bisa 

digambarkan dengan pola tiga dimensi (ball and stick). Dengan demikian penulis 

menyimpulkan bahwa  untuk mempelajari isomer ini diperlukan  metode pembelajaran 

yang sesuai diantaranya metode pembelajaran kooperatif STAD dan NHT, kemampuan 

visual spasial dan kemampuan  bekerjasama dengan orang lain. Dari pemikiran tersebut 

diduga terjadi interaksi antara metode pembelajaran STAD dan NHT dengan orientasi 

dalam bekerja sama dan kemampuan visual spasial.  

Kerangka berpikir dalam penelitian ini ditunjukkan oleh Gambar 2.6 
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Gambar 2.6  Skema Kerangka Berpikir 

D. HIPOTESIS 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka diajukan hipotesis 

sebagai berikut : 

1. Ada Pengaruh pembelajaran metode STAD dan NHT terhadap prestasi belajar 

kimia pada materi isomerisasi alkana, alkena dan alkuna. 

2. Ada pengaruh perbedaan orientasi kepribadian dalam bekerja sama terhadap 

prestasi belajar kimia pada materi isomerisasi alkana, alkena dan alkuna 
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3. Ada pengaruh Perbedaan kemampuan visual spasial  terhadap prestasi belajar 

kimia pada materi isomerisasi alkana, alkena dan alkuna  

4. Ada interaksi antara motode pembelajaran kooperatif STAD DAN NHT dengan 

orientasi kepribadian dalam bekerja sama. 

5. Ada interaksi antara motode pembelajaran kooperatif NHT dan STAD dengan 

kemampuan spasial.  

6. Ada Interaksi antara orientasi kepribadian dalam bekerja sama dengan kemampuan 

visual spasial . 

7. Ada interaksi antara metode pembelajaran STAD dan NHT dengan orientasi 

kepribadian dalam bekerja sama dan kemampuan visual spasial. 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

1 Tempat penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SMA N 5 Madiun  , pada semester 2  tahun pelajaran 2008/ 

2009.  

2 Waktu penelitian 

Rencana penelitian dilaksanakan pada bulan  Desember 2008 – Juni  2009 . Jadwal 

penelitiannya diringkas pada Tabel 3.1   

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 

Bulan 
No Kegiatan 

12 1 2 3 4 5 6 
1 Pengajuan judul                                    X       
2 Penyusunan proposal                               X X X     
3 Seminar proposal   X     
4 Perijinan   X     
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5 Penyusunan instrument   X     
6 Uji coba instrument     X   
7 Analisis instrument     X   

8 
Tes orientasi kepribadian dalam 
bekerjasama dan tes kemampuan 
visual spasial 

    X   

9 
Pembelajaran kooperatif NHT dan 
STAD     X   

10 Tes Prestasi Belajar      X  
11 Penyusunan data      X  
12 Analisis data      X  
13 Penyusunan Laporan       X 
 
B. METODE PENELITIAN 

        Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen,  Menurut Sukmadinata (2009 : 57) : “Penelitian eksperimen merupakan 

penelitian yang paling  murni kuantitatif, karena semua prinsip dan kaidah-kaidah 

penelitian kuantitatif dapat diterapkan pada metoda ini”.  

Menurut Yatim Riyanto dalam Hartono (2009, www.penalaran-unm.org) 

penelitian eksperimen merupakan penelitian yang sistematis, logis, dan teliti  
didalam melakukan kontrol terhadap kondisi.Dalam pengertian lain, penelitian 
eksperimen adalah penelitian dengan melakukan percobaan terhadap kelompok 
eksperimen, kepada tiap kelompok eksperimen dikenakan perlakuan-perlakuan 
tertentu dengan kondisi-kondisi yang dapat di control. 
 

Metode ini bersifat validation atau menguji (Krathwohl 1997 : 7) dalam sukmadinata 

(2009 : 57), yaitu menguji pengaruh satu atau lebih variabel terhadap variabel lain. 

Variabel yang memberi pengaruh dikelompokkan sebagai variabel bebas  (independent 

variables), dan variabel yang dipengaruhi dikelompokkan sebagai variaabel terikat 

(dependent variables). 

        Penelitian ini bersifat menguji, maka semua variabel yang diuji harus diukur 

dengan menggunakan instrumen pengukuran atau tes yang sudah distandardisasikan 
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atau dibakukan. Pembakuan instrumen dan pengolahan hasil penelitian   diolah dengan 

menggunakan analisis statistik inferensial-parametrk. Untuk menguji apakah perubahan 

yang terjadi pada variabel terikat itu akibat dari perubahan pada variabel bebas, dan 

bukan karena variabel-variabel lainnya, maka semua variabel lain di luar variabel bebas 

harus dikontrol. Pengontrolan variabel dilakukan dengan menyamakan karakteristik 

sampel dalam variabel-variabel tersebut.  

Rancangan penelitian  ditunjukkan dalam tabel 3.2 

 

 

 

Tabel 3.2 Rancangan penelitian 

Metode Pembelajaran (A)  

Kooperatif STAD 
(A1) 

Kooperatif NHT 
(A2) 

Individualistik 
(B1) 

A1B1 A2B1 

Kompetitif 
(B2) 

A1B2 A2B2 
Orientasi 

bekerja sama 
(B) 

Kooperatif 
(B3) 

A1B3 A2B3 

Tinggi 
(C1) 

A1C1 A2C1 Kemampuan 
visual spasial 

(C) Rendah 
(C2) 

A1C2 A2C2 

 

Untuk keperluan analisis, maka rancangan penelitian di atas disusun sesuai tabel 3.3 

Tabel 3.3. Tata letak data 

Pembelajaran kooperatif 
(A) 

 

STAD 
(A1) 

 
NHT 
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(A2) 

Orientasi kepribadian 
dlm bekerjasama (B) 

Indivi 
dualistik 

(B) 

Kompe 
titif 
(B2) 

Koope 
ratif 
(B3) 

Individua 
listik 
(B1) 

Kompe 
titif 
(B2) 

Koope 
ratif 
(B3) 

T 
(C1) 

A1B1C1 A1B2C1 A1B3C1 A2B1C1 A2B2C1 A2B3C1 Kemampuan 
Visual 
spasial R 

(C2) 
A1B1C2 A1B2C2 A1B2C2 A2B1C2 A2B2C1 A2B3C2 

 

Langkah – langkah penelitiannya sebagai berikut : 

1 Siswa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu  kelompok eksperimen 1 yang terdiri 

dari 2 kelas  dan kelompok eksperimen 2 juga terdiri dari 2 kelas.  

2 Kedua kelompok ini diukur  untuk mengetahui orientasi kepribadian dalam 

bekerjasama dan kemampuan spasial ( kisi-kisi dan soal orientasi kepribadian 

terdapat pada lampiran 1 dan 2, kisi-kisi dan soal kemampuan visual spasial 

terdapat pada lampiran 19 dan 20, kategori orientasi kepribadian dan kemampuan 

visual spasial terdapat dalam lampiran 5). 

3 Siswa kelompok eksperimen 1 dilakukan pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif STAD, sedangkan kelompok eksperimen 2 dilakukan pembelajaran 

dengan model pembelajaran kooperatif NHT. ( silabus dan RPP terdapat pada 

lampiran 6– 10 ). Lembar skor kuis STAD, rangkuman pinilaian Tim dan lembar 

skor kuis NHT berturut-turut dapat dilihat pada lampiran 11,12 dan 13 

4 Kedua kelompok ini dikenai tes untuk mengetahui prestasi belajarnya setelah 

menyelesaikan pembelajaran (kisi-kisi soal, soal tes prestasi belajar dan kunci 

jawaban terdapat pada lampiran 21, 22 dan 23). 

5 Mengenakan uji statistik yang sesuai  

C. POPULASI DAN TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL 
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1 Populasi penelitian 

Populasi penelitian adalah siswa kelas X SMA N 5 Madiun tahun pelajaran 2008/2009.  

2 Teknik pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik cluster random 

sampling. Sampel diambil 4 kelas, yaitu : Dua  kelas untuk model pembelajaran 

STAD dan dua  kelas untuk model pembelajaran NHT 

D. VARIABEL PENELITIAN 

      Penelitian ini melibatkan dua variabel bebas dan satu variabel terikat.  

1 Variabel bebas, yaitu : 

a. Variabel bebas I : Metode Pembelajaran (STAD (A1) dan NHT(A2) 
 

b. Variabel Bebas II : Orientasi Kepribadian Siswa dalam bekerja sama dan 

kemampuan visual spasial  

2 Variabel Terikat   : Prestasi Belajar Kimia 

E. INSTRUMEN  PENELITIAN 

1 Instrumen Pelaksanaan Pembelajaran 

Instrumen yang digunakan pada pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Silabus ( terdapat pada lampiran 6) 

b. Rencana  Pelaksanaan Pembelajaran (terdapat pada lampiran 7- 10) 

c. Lembar Kegiatan siswa terlampir pada masing-masing RPP 

2 Instrumen Pengambilan Data 

Instrumen ini digunakan pada waktu penelitian berlangsung, terdiri dari : 

a. Soal orientasi kepribadian (terdapat pada lampiran 2) 

b. Soal kemampuan visual spasial (terdapat pada lampiran 20) 
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c. Soal tes prestasi belajar (terdapat pada lampiran 22) 

F. UJI COBA INSTRUMEN 

        Data tes prestasi belajar dikumpulkan dengan menggunakan tes kognitif untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam memahami konsep isomerisasi alkana, alkena dan 

alkuna. Data orientasi kepribadian dalam bekerja sama dan kemampuan spasial 

dikumpulkan  dengan menggunakan  seperangkat tes psikologi, yaitu  siswa yang 

berada pada kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. Soal-soal tes orientasi 

kepribadian, tes kemampuan spasial, dan tes prestasi belajar isomerisasi alkana, alkena 

dan alkuna yang akan digunakan dalam pengambilan data sebelumnya akan diuji 

cobakan dan dilakukan uji validitas, indeks kesukaran  dan daya beda serta 

reliabilitasnya sebelum digunakan untuk pengambilan data penelitian. Instrumen 

penelitian yang digunakan untuk pengambilan data, diuji cobakan pada siswa kelas XF 

SMAN 6 kota Madiun tahun pelajaran 2008/2009. Instrumen penelitian yang 

diujicobakan terdiri dari soal tes prestasi belajar isomerisasi dan soal tes kemampuan 

visual spasial. Untuk tes prestasi belajar terdiri dari 30 soal, sedangkan soal 

kemampuan visual spasial terdiri dari 50 soal (kisi-kisi dan soal uji coba tes 

kemampuan spasial terdapat pada lampiran 3 dan 4, sedangkan kisi-kisi dan soal uji 

coba prestasi belajar terdapat pada lampiran 14, 15 dan 16). 

1 Uji Validitas 

      Suatu tes dikatakan valid sebagai alt pengukuran apabila tes ini dapat        

mengukur apa yang seharusnya diukur. Jenis validitas yang digunakan                      

oleh peneliti adalah validitas isi (content validity) artinya materi tes                       
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benar-benar merupakan bahan-bahan yang representatif terhadap bahan ajar. Analisis 

unu validitas tes prestasi belajar kimia menggunakan teknik korelasi product moment.  

 

Rxy = 
å å åå

å å å
--

-

})(.}{)(.{

))((

2222 YYNXXN

yXXYN
    (Persamaan 3.1)  

 (Suharsimi, 1990 : 69)  

Rxy = angka validitas item 

N    = cacah subyek 

X    = skor item 

Y    = skor total         

Hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel.  

Kriteria dinyatakan valid jika : 

a. r hitung ≥ r tabel     =  item valid 

b. r hitung < r tabel     = item tidak valid 

Berdasarkan uji validitas, 30 soal tes prestasi belajar  yang diujicobakan    

menunjukkan 26 soal  valid. Untuk soal kemampuan visual spasial terdapat 34 soal 

yang valid dari 50 soal yang diuji cobakan.  

2 Uji Reliabilitas 

      Reliabilitas tes menunjukkan sejauh mana pengukuran itu memberikan hasil yang 

relatif tidak berbeda jika dilakukan pengukuran kembali. 

Rumus yang digunakan adalah KR 20  

 r11 = )   (persamaan 3.2)
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 (Suharsimi, 2006 : 188) 
Keterangan : 

r11     =  reliabilitas instrumen 

K      =  Banyaknya butir pertanyaan 

Vt     = Varians total 

P      = proporsi subyek yang menjawab betul pada sesuatu butir ( proporsi subyek yang  

           Mendapat skor 1) 

P      =  

Q     =  

Harga r11 dengan rumus K – R. 20 ini dikonsultasikan dengan r product-moment. Jika 

harga r11 lebih besar dari rt, maka disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel. 

Sebaliknya jika r11 lebih kecil dari rt, maka instrumen tersebut tidak reliabel. 

Dari perhitungan reliabilitas didapatkan reliabilitas soal tes prestasi belajar sebesar  

0,7298, setelah dikonsultasikan dengan r tabel, harga tersebut lebih besar dari r tabel. 

Hal ini menunjukkan instrumen tes prestasi belajar reliabel. Untuk reliabilitas soal 

kemampuan visual spasial didapatkan harga sebesar 0,9032. Harga tersebut lebih besar 

dari r tabel, sehingga dapat dikatakan instrumen tes kemampuan visual spasial sangat 

reliabel. 

3 Daya Pembeda 

      Daya Pembeda adalah pengukuran sejauh mana suatu butir soal mampu 

membedakan siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai berdasarkan kriteria 

tertentu. Untuk mengetahui daya pembeda masing-masing soal digunakan rumus : 
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 DP = 
Jb
Bb

Ja
Ba

-           (Persamaan 3.3) 

         (Suharsimi, 1990 : 218) 
 
Keterangan  

 DP  = Daya Pembeda 

Ja    = Banyaknya peserta kelompok atas 

Jb    = Banyaknya peserta kelompok bawah 

Ba   = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan    

           benar 

Bb   = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan  

           Benar 

Daya pembeda soal untuk tes prestasi sebesar 0,2 - 0,8, sedangkan daya beda soal untuk 

tes kemampuan sebesar -0,6 – 0,8.  

 

4 Derajat Kesukaran  

      Asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas soal yang baik, disamping 

memenuhi validitas dan reliabilitas adalah adanya keseimbangan dari tingkat kesukaran 

soal tersebut. Keseimbangan yang dimaksudkan adalah adanya soal-soal yang termasuk 

mudah, sedang dan sukar secara proporsional. Tingkat kesukaran soal dipandang dari 

kesanggupan atau kemampuan siswa dalam menjawabnya, bukan dilihat dari sudut 

guru sebagai pembuat soal. Cara melakukan analisis untuk menentukan tingkat 

kesukaran soal adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 I =     (persamaan 3.4) 
 (Sudjana, 2008 : 137) 
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Keterangan : 

I  =  Indeks kesukaran untuk setiap  butir soal 

B =  banyaknya siswa yang menjawab bena setiap butir soal 

N =  banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang dimaksudkan 

Kriteria yang digunakan adalah makin kecil indeks yang diperoleh, makin sukar soal 

tersebut. Sebaliknya, makin besar indeks yang diperoleh, makin mudah soal tersebut. 

Kriteria indeks kesukaran soal itu adalah sebagai berikut : 

0      −  0,30  =  soal kategori sukar 

0,31 –  0,70  =  soal kategori sedang 

0,71 –  1,00  =  soal kategori mudah 

Derajat kesukaran untuk soal tes prestasi belajar didapatkan sebesar 0,39 – 0,81. 

Berdasarkan klasifisikasi di atas derajat kesukaran untuk soal tes prestasi belajar 

termasuk kategori soal dengan derajat kesukaran sedang. Untuk soal tes kemampuan 

visual spasial didapatkan derajat kesukaran sebesar 0,25 – 0,72. Berdasarkan klsifikasi 

di atas derajat kesukaran soal kemampuan visual spasial termasuk sedang. 

Hasil uji coba instrument selengkapnya dapat dilihat pada lampiran lampiran 17 dan 18. 

G. TEKNIK ANALISIS DATA 

      Data yang diperoleh berupa nilai dianalisis dengan program minitab 15. Dalam 

penelitian ini digunakan teknik ANAVA tiga jalan dengan sel tak sama. Sampel berasal 

dari populasi yang normal dan homogen, oleh karena itu sebelum diuji dengan 

ANAVA, data harus dianalisis dengan uji prasyarat. 

1 Uji Prasyarat  

a. Uji normalitas 
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      Data yang diperoleh diuji dengan menggunakan uji normalitas Ryan Joiner 

(Persamaan 3.5) yang bertujuan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi  

berdistribusi normal.  

r =
21)1(

))((

SSn

yyxx

-

--å      (Persamaan  3.5) 

Keterangan : 

x  =  rata-rata sampel pertama 

1S  = Standar Deviasi  sampel pertama 

y  = rata-rata sampel kedua 

2S  = rata-rata sampel kedua 

(sumber : Hand Out Minitab Release 15) 

1) Hipotesis 

Ho = sampel berdistribusi normal 

H1  = Sampel berdistribusi tidak normal 

2) Taraf signifikan α = 0,05 

3) Kriteria pengujian H0 ditolak apabila α < P 

b.  Uji Homogenitas 

      Data yang diperoleh diuji dengan menggunakan rumus uji homogen dari Bartlett 

(Persamaan 3.6) yang bertujuan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi 

berdistribusi dari varian yang homogen.  

χ 2 = 
c
303,2

(ƒ log errMS − å jf log 2jS )   (Persamaan 3.6)  
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      c    = 1 + ç
ç
è

æ

- å
jfk

1
)1(3

1
- ÷÷

ø

ö
f
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(sumber : Hand Out Minitab Release 15) 

Keterangan : 

K     : cacah sampel 

ƒ     : N – K 

ƒj    ; 1,2,3,.....,k 

Nj   : cacah pengukuran pada sampel ke – j 

MSerr : å
å

jf

SSj
   

1) Daerah kritik 

DK = {X2| X2 > X2 1, -ka } 

2) Keputusan Uji  : Ho ditolak jika X2 ³  DK & Ho tidak ditolak jika X2 < DK 

3) Hipotesis 

H0 = Sampel berdistribusi varian yang homegen 

H1 = Sampel berdistribusi dari varian yang heterogen 

a) Taraf signifikan α = 0,05 

b) Kriteria pengujian H0 ditolak apabila P > α 

2 Pengujian Hipotesis 

a. Analisis Variansi Tiga Jalan Isi Sel Tidak Sama 

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang berupa skor respon terhadap 

pembelajaran, skor kemampuan visual, kategori orientasi kepribadian dan nilai prestasi 

belajar dianalisis dengan analisis variansi tiga jalan dengan isi sel tidak sama 

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



 
70 

 

 
 

menggunakan batuan software Minitab 15, peneliti menggunakan General Linier 

Model (GLM).  

b. Uji lanjut anava  

Dilakukan apabila terdapat Ho yang ditolak. Uji lanjut ini digunakan untuk 

mengetahui perlakuan mana yang memberikan efek paling baik terhadap prestasi 

belajar. Dalam uji lanjut anava peneliti menggunakan main effect plot untuk H0 yang 

ditolak, dengan bantuan Minitab 15. 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

1 Tempat penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SMA N 5 Madiun  , pada semester 2  tahun pelajaran 2008/ 

2009.  

2 Waktu penelitian 

Rencana penelitian dilaksanakan pada bulan  Desember 2008 – Juni  2009 . Jadwal 

penelitiannya diringkas pada Tabel 3.1   

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 

Bulan 
No Kegiatan 

12 1 2 3 4 5 6 
1 Pengajuan judul                                    X       
2 Penyusunan proposal                               X X X     
3 Seminar proposal   X     
4 Perijinan   X     
5 Penyusunan instrument   X     
6 Uji coba instrument     X   
7 Analisis instrument     X   
8 Tes orientasi kepribadian dalam     X   
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bekerjasama dan tes kemampuan 
visual spasial 

9 
Pembelajaran kooperatif NHT dan 
STAD     X   

10 Tes Prestasi Belajar      X  
11 Penyusunan data      X  
12 Analisis data      X  
13 Penyusunan Laporan       X 
 
B. METODE PENELITIAN 

        Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen,  Menurut Sukmadinata (2009 : 57) : “Penelitian eksperimen merupakan 

penelitian yang paling  murni kuantitatif, karena semua prinsip dan kaidah-kaidah 

penelitian kuantitatif dapat diterapkan pada metoda ini”.  

Menurut Yatim Riyanto dalam Hartono (2009, www.penalaran-unm.org) 

penelitian eksperimen merupakan penelitian yang sistematis, logis, dan teliti  
didalam melakukan kontrol terhadap kondisi.Dalam pengertian lain, penelitian 
eksperimen adalah penelitian dengan melakukan percobaan terhadap kelompok 
eksperimen, kepada tiap kelompok eksperimen dikenakan perlakuan-perlakuan 
tertentu dengan kondisi-kondisi yang dapat di control. 
 

Metode ini bersifat validation atau menguji (Krathwohl 1997 : 7) dalam sukmadinata 

(2009 : 57), yaitu menguji pengaruh satu atau lebih variabel terhadap variabel lain. 

Variabel yang memberi pengaruh dikelompokkan sebagai variabel bebas  (independent 

variables), dan variabel yang dipengaruhi dikelompokkan sebagai variaabel terikat 

(dependent variables). 

        Penelitian ini bersifat menguji, maka semua variabel yang diuji harus diukur 

dengan menggunakan instrumen pengukuran atau tes yang sudah distandardisasikan 

atau dibakukan. Pembakuan instrumen dan pengolahan hasil penelitian   diolah dengan 

menggunakan analisis statistik inferensial-parametrk. Untuk menguji apakah perubahan 

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



 
72 

 

 
 

yang terjadi pada variabel terikat itu akibat dari perubahan pada variabel bebas, dan 

bukan karena variabel-variabel lainnya, maka semua variabel lain di luar variabel bebas 

harus dikontrol. Pengontrolan variabel dilakukan dengan menyamakan karakteristik 

sampel dalam variabel-variabel tersebut.  

Rancangan penelitian  ditunjukkan dalam tabel 3.2 

 

 

 

Tabel 3.2 Rancangan penelitian 

Metode Pembelajaran (A)  

Kooperatif STAD 
(A1) 

Kooperatif NHT 
(A2) 

Individualistik 
(B1) 

A1B1 A2B1 

Kompetitif 
(B2) 

A1B2 A2B2 
Orientasi 

bekerja sama 
(B) 

Kooperatif 
(B3) 

A1B3 A2B3 

Tinggi 
(C1) 

A1C1 A2C1 Kemampuan 
visual spasial 

(C) Rendah 
(C2) 

A1C2 A2C2 

 

Untuk keperluan analisis, maka rancangan penelitian di atas disusun sesuai tabel 3.3 

Tabel 3.3. Tata letak data 

Pembelajaran kooperatif 
(A) 

 

STAD 
(A1) 

 
NHT 
(A2) 

Orientasi kepribadian 
dlm bekerjasama (B) 

Indivi 
dualistik 

(B) 

Kompe 
titif 
(B2) 

Koope 
ratif 
(B3) 

Individua 
listik 
(B1) 

Kompe 
titif 
(B2) 

Koope 
ratif 
(B3) 
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T 
(C1) 

A1B1C1 A1B2C1 A1B3C1 A2B1C1 A2B2C1 A2B3C1 Kemampuan 
Visual 
spasial R 

(C2) 
A1B1C2 A1B2C2 A1B2C2 A2B1C2 A2B2C1 A2B3C2 

 

Langkah – langkah penelitiannya sebagai berikut : 

1 Siswa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu  kelompok eksperimen 1 yang terdiri 

dari 2 kelas  dan kelompok eksperimen 2 juga terdiri dari 2 kelas.  

2 Kedua kelompok ini diukur  untuk mengetahui orientasi kepribadian dalam 

bekerjasama dan kemampuan spasial ( kisi-kisi dan soal orientasi kepribadian 

terdapat pada lampiran 1 dan 2, kisi-kisi dan soal kemampuan visual spasial 

terdapat pada lampiran 19 dan 20, kategori orientasi kepribadian dan kemampuan 

visual spasial terdapat dalam lampiran 5). 

3 Siswa kelompok eksperimen 1 dilakukan pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif STAD, sedangkan kelompok eksperimen 2 dilakukan pembelajaran 

dengan model pembelajaran kooperatif NHT. ( silabus dan RPP terdapat pada 

lampiran 6– 10 ). Lembar skor kuis STAD, rangkuman pinilaian Tim dan lembar 

skor kuis NHT berturut-turut dapat dilihat pada lampiran 11,12 dan 13 

4 Kedua kelompok ini dikenai tes untuk mengetahui prestasi belajarnya setelah 

menyelesaikan pembelajaran (kisi-kisi soal, soal tes prestasi belajar dan kunci 

jawaban terdapat pada lampiran 21, 22 dan 23). 

5 Mengenakan uji statistik yang sesuai  

C. POPULASI DAN TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL 

1 Populasi penelitian 

Populasi penelitian adalah siswa kelas X SMA N 5 Madiun tahun pelajaran 2008/2009.  
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2 Teknik pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik cluster random 

sampling. Sampel diambil 4 kelas, yaitu : Dua  kelas untuk model pembelajaran 

STAD dan dua  kelas untuk model pembelajaran NHT 

D. VARIABEL PENELITIAN 

      Penelitian ini melibatkan dua variabel bebas dan satu variabel terikat.  

1 Variabel bebas, yaitu : 

a. Variabel bebas I : Metode Pembelajaran (STAD (A1) dan NHT(A2) 
 

b. Variabel Bebas II : Orientasi Kepribadian Siswa dalam bekerja sama dan 

kemampuan visual spasial  

2 Variabel Terikat   : Prestasi Belajar Kimia 

E. INSTRUMEN  PENELITIAN 

1 Instrumen Pelaksanaan Pembelajaran 

Instrumen yang digunakan pada pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Silabus ( terdapat pada lampiran 6) 

b. Rencana  Pelaksanaan Pembelajaran (terdapat pada lampiran 7- 10) 

c. Lembar Kegiatan siswa terlampir pada masing-masing RPP 

2 Instrumen Pengambilan Data 

Instrumen ini digunakan pada waktu penelitian berlangsung, terdiri dari : 

a. Soal orientasi kepribadian (terdapat pada lampiran 2) 

b. Soal kemampuan visual spasial (terdapat pada lampiran 20) 

c. Soal tes prestasi belajar (terdapat pada lampiran 22) 

F. UJI COBA INSTRUMEN 
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        Data tes prestasi belajar dikumpulkan dengan menggunakan tes kognitif untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam memahami konsep isomerisasi alkana, alkena dan 

alkuna. Data orientasi kepribadian dalam bekerja sama dan kemampuan spasial 

dikumpulkan  dengan menggunakan  seperangkat tes psikologi, yaitu  siswa yang 

berada pada kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. Soal-soal tes orientasi 

kepribadian, tes kemampuan spasial, dan tes prestasi belajar isomerisasi alkana, alkena 

dan alkuna yang akan digunakan dalam pengambilan data sebelumnya akan diuji 

cobakan dan dilakukan uji validitas, indeks kesukaran  dan daya beda serta 

reliabilitasnya sebelum digunakan untuk pengambilan data penelitian. Instrumen 

penelitian yang digunakan untuk pengambilan data, diuji cobakan pada siswa kelas XF 

SMAN 6 kota Madiun tahun pelajaran 2008/2009. Instrumen penelitian yang 

diujicobakan terdiri dari soal tes prestasi belajar isomerisasi dan soal tes kemampuan 

visual spasial. Untuk tes prestasi belajar terdiri dari 30 soal, sedangkan soal 

kemampuan visual spasial terdiri dari 50 soal (kisi-kisi dan soal uji coba tes 

kemampuan spasial terdapat pada lampiran 3 dan 4, sedangkan kisi-kisi dan soal uji 

coba prestasi belajar terdapat pada lampiran 14, 15 dan 16). 

1 Uji Validitas 

      Suatu tes dikatakan valid sebagai alt pengukuran apabila tes ini dapat        

mengukur apa yang seharusnya diukur. Jenis validitas yang digunakan                      

oleh peneliti adalah validitas isi (content validity) artinya materi tes                       

benar-benar merupakan bahan-bahan yang representatif terhadap bahan ajar. Analisis 

unu validitas tes prestasi belajar kimia menggunakan teknik korelasi product moment.  
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Rxy = 
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    (Persamaan 3.1)  

 (Suharsimi, 1990 : 69)  

Rxy = angka validitas item 

N    = cacah subyek 

X    = skor item 

Y    = skor total         

Hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel.  

Kriteria dinyatakan valid jika : 

a. r hitung ≥ r tabel     =  item valid 

b. r hitung < r tabel     = item tidak valid 

Berdasarkan uji validitas, 30 soal tes prestasi belajar  yang diujicobakan    

menunjukkan 26 soal  valid. Untuk soal kemampuan visual spasial terdapat 34 soal 

yang valid dari 50 soal yang diuji cobakan.  

2 Uji Reliabilitas 

      Reliabilitas tes menunjukkan sejauh mana pengukuran itu memberikan hasil yang 

relatif tidak berbeda jika dilakukan pengukuran kembali. 

Rumus yang digunakan adalah KR 20  

 r11 = )   (persamaan 3.2)

     

 (Suharsimi, 2006 : 188) 
Keterangan : 

r11     =  reliabilitas instrumen 
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K      =  Banyaknya butir pertanyaan 

Vt     = Varians total 

P      = proporsi subyek yang menjawab betul pada sesuatu butir ( proporsi subyek yang  

           Mendapat skor 1) 

P      =  

Q     =  

Harga r11 dengan rumus K – R. 20 ini dikonsultasikan dengan r product-moment. Jika 

harga r11 lebih besar dari rt, maka disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel. 

Sebaliknya jika r11 lebih kecil dari rt, maka instrumen tersebut tidak reliabel. 

Dari perhitungan reliabilitas didapatkan reliabilitas soal tes prestasi belajar sebesar  

0,7298, setelah dikonsultasikan dengan r tabel, harga tersebut lebih besar dari r tabel. 

Hal ini menunjukkan instrumen tes prestasi belajar reliabel. Untuk reliabilitas soal 

kemampuan visual spasial didapatkan harga sebesar 0,9032. Harga tersebut lebih besar 

dari r tabel, sehingga dapat dikatakan instrumen tes kemampuan visual spasial sangat 

reliabel. 

3 Daya Pembeda 

      Daya Pembeda adalah pengukuran sejauh mana suatu butir soal mampu 

membedakan siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai berdasarkan kriteria 

tertentu. Untuk mengetahui daya pembeda masing-masing soal digunakan rumus : 

 DP = 
Jb
Bb

Ja
Ba

-           (Persamaan 3.3) 

         (Suharsimi, 1990 : 218) 
 
Keterangan  
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 DP  = Daya Pembeda 

Ja    = Banyaknya peserta kelompok atas 

Jb    = Banyaknya peserta kelompok bawah 

Ba   = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan    

           benar 

Bb   = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan  

           Benar 

Daya pembeda soal untuk tes prestasi sebesar 0,2 - 0,8, sedangkan daya beda soal untuk 

tes kemampuan sebesar -0,6 – 0,8.  

 

4 Derajat Kesukaran  

      Asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas soal yang baik, disamping 

memenuhi validitas dan reliabilitas adalah adanya keseimbangan dari tingkat kesukaran 

soal tersebut. Keseimbangan yang dimaksudkan adalah adanya soal-soal yang termasuk 

mudah, sedang dan sukar secara proporsional. Tingkat kesukaran soal dipandang dari 

kesanggupan atau kemampuan siswa dalam menjawabnya, bukan dilihat dari sudut 

guru sebagai pembuat soal. Cara melakukan analisis untuk menentukan tingkat 

kesukaran soal adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 I =     (persamaan 3.4) 
 (Sudjana, 2008 : 137) 

Keterangan : 

I  =  Indeks kesukaran untuk setiap  butir soal 

B =  banyaknya siswa yang menjawab bena setiap butir soal 
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N =  banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang dimaksudkan 

Kriteria yang digunakan adalah makin kecil indeks yang diperoleh, makin sukar soal 

tersebut. Sebaliknya, makin besar indeks yang diperoleh, makin mudah soal tersebut. 

Kriteria indeks kesukaran soal itu adalah sebagai berikut : 

0      −  0,30  =  soal kategori sukar 

0,31 –  0,70  =  soal kategori sedang 

0,71 –  1,00  =  soal kategori mudah 

Derajat kesukaran untuk soal tes prestasi belajar didapatkan sebesar 0,39 – 0,81. 

Berdasarkan klasifisikasi di atas derajat kesukaran untuk soal tes prestasi belajar 

termasuk kategori soal dengan derajat kesukaran sedang. Untuk soal tes kemampuan 

visual spasial didapatkan derajat kesukaran sebesar 0,25 – 0,72. Berdasarkan klsifikasi 

di atas derajat kesukaran soal kemampuan visual spasial termasuk sedang. 

Hasil uji coba instrument selengkapnya dapat dilihat pada lampiran lampiran 17 dan 18. 

G. TEKNIK ANALISIS DATA 

      Data yang diperoleh berupa nilai dianalisis dengan program minitab 15. Dalam 

penelitian ini digunakan teknik ANAVA tiga jalan dengan sel tak sama. Sampel berasal 

dari populasi yang normal dan homogen, oleh karena itu sebelum diuji dengan 

ANAVA, data harus dianalisis dengan uji prasyarat. 

1 Uji Prasyarat  

a. Uji normalitas 

      Data yang diperoleh diuji dengan menggunakan uji normalitas Ryan Joiner 

(Persamaan 3.5) yang bertujuan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi  

berdistribusi normal.  
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r =
21)1(

))((

SSn

yyxx

-

--å      (Persamaan  3.5) 

Keterangan : 

x  =  rata-rata sampel pertama 

1S  = Standar Deviasi  sampel pertama 

y  = rata-rata sampel kedua 

2S  = rata-rata sampel kedua 

(sumber : Hand Out Minitab Release 15) 

1) Hipotesis 

Ho = sampel berdistribusi normal 

H1  = Sampel berdistribusi tidak normal 

2) Taraf signifikan α = 0,05 

3) Kriteria pengujian H0 ditolak apabila α < P 

b.  Uji Homogenitas 

      Data yang diperoleh diuji dengan menggunakan rumus uji homogen dari Bartlett 

(Persamaan 3.6) yang bertujuan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi 

berdistribusi dari varian yang homogen.  

χ 2 = 
c
303,2

(ƒ log errMS − å jf log 2jS )   (Persamaan 3.6)  

      c    = 1 + ç
ç
è

æ

- å
jfk

1
)1(3

1
- ÷÷

ø

ö
f
1

  

(sumber : Hand Out Minitab Release 15) 

Keterangan : 
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K     : cacah sampel 

ƒ     : N – K 

ƒj    ; 1,2,3,.....,k 

Nj   : cacah pengukuran pada sampel ke – j 

MSerr : å
å

jf

SSj
   

1) Daerah kritik 

DK = {X2| X2 > X2 1, -ka } 

2) Keputusan Uji  : Ho ditolak jika X2 ³  DK & Ho tidak ditolak jika X2 < DK 

3) Hipotesis 

H0 = Sampel berdistribusi varian yang homegen 

H1 = Sampel berdistribusi dari varian yang heterogen 

a) Taraf signifikan α = 0,05 

b) Kriteria pengujian H0 ditolak apabila P > α 

2 Pengujian Hipotesis 

a. Analisis Variansi Tiga Jalan Isi Sel Tidak Sama 

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang berupa skor respon terhadap 

pembelajaran, skor kemampuan visual, kategori orientasi kepribadian dan nilai prestasi 

belajar dianalisis dengan analisis variansi tiga jalan dengan isi sel tidak sama 

menggunakan batuan software Minitab 15, peneliti menggunakan General Linier 

Model (GLM).  

b. Uji lanjut anava  
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Dilakukan apabila terdapat Ho yang ditolak. Uji lanjut ini digunakan untuk 

mengetahui perlakuan mana yang memberikan efek paling baik terhadap prestasi 

belajar. Dalam uji lanjut anava peneliti menggunakan main effect plot untuk H0 yang 

ditolak, dengan bantuan Minitab 15. 

 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan kajian teori yang  didukung hasil analisis serta, dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. KKM untuk mata pelajaran kimia adalah 6,30. Prestasi belajar kimia materi 

isomerisasi  yang diperoleh dengan metode kooperatif STAD lebih baik daripada 

prestasi belajar kimia yang diperoleh dengan metode kooperatif NHT, dengan 

rata-rata prestasi kognitif 70,00 untuk metode STAD dan 66,65 untuk metode 

NHT. Dengan p- value < 0,05 berarti ada pengaruh pembelajaran kimia dengan 

metode kooperatif STAD dan NHT terhadap prestasi belajar kimia kelas X 

semester 2 SMA Negeri 5 Madiun tahun pelajaran 2008/2009 pada materi 

isomerisasi.  

2.  Orientasi bekerjasama yang  kooperatif memberikan efek lebih baik terhadap 

prestasi belajar dibandingkan dengan Orientasi bekerjasama yang  kompetitif dan 

individualis, orientasi bekerjasama yang kompetititf memberikan efek yang lebih 

baik terhadap prestasi belajar dibandingkan dengan orientasi bekerjasama yang 
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individualis. Dari hasil analisis menunjukkan p- value < 0,05, maka ada pengaruh 

orientasi dalam bekerjasama terhadap prestasi belajar kimia siswa kelas X SMAN 

5 Madiun semester 2 tahun pelajaran 2008/2009 pada materi isomerisasi alkana, 

alkena dan alkuna.  

3. kemampuan visual spasial tinggi maupun rendah tidak berpengaruh terhadap 

prestasi belajar kimia siswa pada materi isomerisasi alkana,alkena dan alkuna. 

Analisis menunjukkan P-value > 0,05, sehingga tidak ada pengaruh kemampuan 

visual spasial tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar kimia siswa kelas X 

SMAN 5 Madiun semester 2 tahun pelajaran 2008/2009 pada materi isomerisasi 

alkana, alkena dan alkuna.  

4. Sebelum pembelajaran berlangsung guru perlu memperhatikan orientasi dalam 

bekerja sama dengan metode pembelajaran yang sesuai. Dalam penelitian ini, 

kedua hal tersebut memberikan pengaruh sendiri-sendiri terhadap prestasi belajar, 

tidak ada interaksi antara keduanya. Dengan P- value > 0,05 berarti tidak ada 

interaksi antara metode pembelajaran NHT dan STAD dengan orientasi 

kepribadian terhadap prestasi belajar kimia siswa kelas X SMAN 5 Madiun 

semester 2 tahun pelajaran 2008/2009 pada materi isomerisasi alkana, alkena dan 

alkuna.  

5. Guru perlu memperhatikan kemampuan visual spasial siswa dengan metode 

pembelajaran yang sesuai. Kemampuan visual spasial pada penelitian ini tidak 

berpengaruh terhadap prestasi belajar kimia pada materi isomerisasi,sehingga 

interaksi antara kemampuan visual spasial dengan metode pembelajaran sulit 

tercapai. Dari analisis diperoleh P- value > 0,05, sehingga tidak ada interaksi 
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antara metode pembelajaran NHT dan STAD dengan kemampuan visual spasial 

terhadap prestasi belajar kimia siswa kelas X SMAN 5 Madiun semester 2 tahun 

pelajaran 2008/2009 pada materi isomerisasi. 

6. Orientasi dalam bekerja sama dan kemampuan visual spasial perlu diperhatikan 

guru dalam membelajarkan materi isomerisi. Orientasi  dalam bekerjasama dan 

kemampuan visual spasial keduanya memiliki karakteristik yang berbeda 

sehingga sulit terjadi interaksi. Dengan P-value > 0,05, berarti  tidak ada interaksi 

antara orientasi dalam bekerjasama dengan kemampuan visual spasial terhadap 

prestasi belajar kimia siswa kelas X SMAN 5 Madiun semester 2 tahun pelajaran 

2008/2009 pada materi isomerisasi.  

7. Metode pembelajaran dan orientasi kepribadian mempengaruhi prestasi belajar 

secara sendiri – sendiri, tidak ada interaksi  antara keduanya. kemampuan visual 

spasial ini berdasarkan hipotesis 3 tidak mempengaruhi prestasi belajar ,maka 

interaksi antara kemampuan visual spasial dengan metode pembelajaran sulit 

tercapai. Orientasi kepribadian dan kemampuan visual spasial keduanya memiliki 

karakteristik yang berbeda sehingga sulit terjadi interaksi. Berdasarkan 

rasionalisasi hipotesis empat, lima dan enam di atas jelas tidak ada interaksi 

antara metode pembelajaran, orientasi kepribadian dan kemampuan visual spasial 

terhadap prestasi belajar kimia. Dari analisis diperoleh  P- value > 0,05, sehingga 

tidak ada interaksi antara metode pembelajaran NHT dan STAD, orientasi 

kepribadian dan kemampuan visual spasial terhadap prestasi belajar kimia siswa 

kelas X SMAN 5 Madiun semester 2 tahun pelajaran 2008/2009 pada materi 

isomerisasi.  
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B. IMPLIKASI 

Berdasarkan kesimpulan di atas, implikasi yang dapat peneliti sampaikan adalah : 

1. Implikasi Teoritis 

a. Penggunaan metode pembelajaran kooperatif STAD dan NHT dalam 

pembelajaran materi isomerisasi alkana, alkena dan alkuna berpengaruh terhadap 

prestasi belajarnya  

b. Perbedaan orientasi dalam bekerja sama berpengaruh terhadap prestasi belajar 

kimia pada materi isomerisasi alkana, alkena dan alkuna. 

2. Implikasi Praktis 

a. Pada pembelajaran kimia untuk materi isomerisasi alkana, alkena dan alkuna 

sebaiknya disajikan dengan metode kooperatif STAD. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, siswa yang mendapat pembelajaran dengan 

metode STAD pada materi isomerisasi alkana, alkena dan alkuna  prestasi belajar 

kimianya  lebih baik daripada siswa yang mendapat pembelajaran dengan metode 

NHT pada materi yang sama. 

b. Siswa yang memiliki orientasi bekerjasama yang  kooperatif memberikan efek 

lebih baik terhadap prestasi belajar kimia pada materi isomerisasi alkana, alkena 

dan alkuna dibandingkan siswa yang memiliki orientasi bekerjasama yang 

kompetitif dan individualis. 
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c. Kemampuan visual spasial tidak mempengaruhi proses pembelajaran materi 

isomerisasi alkana, alkena dan alkuna. Prestasi belajar isomerisasi tidak 

tergantung pada kemampuan visual spasial siswa. 

 

C. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dalam penelitian ini, maka penulis 

mengajukan saran-saran sebagai berikut : 

1. Dalam menggunakan metode pembelajaran kooperatif STAD para guru perlu 

melakukan penentuan kelompok heterogen yang setara. 

2. Guru perlu mempelajari metode kooperatif STAD secara matang, maksudnya 

harus mempelajari langkah-langkah metode pembelajaran kooperatif STAD agar 

bias menerapkannya dengan baik dalam pembelajaran. 

3. Dalam penggunaan metode kooperatif STAD guru perlu memperhatikan orientasi 

dalam bekerjasama, sebab dengan bekerjasama siswa dapat mempelajari materi. 

4. Perlu ada tes orientasi kepribadian sebelum pembelajaran, agar dapat diterapkan 

metode pembelajaran yang sesuai. 
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