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ABSTRAK 

 

Rosa Dewi Pratiwi. K3306027. PENERAPAN PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TGT (TEAMS GAMES TOURNAMENTS) BERBANTUAN 
MEDIA FLASH DILENGKAPI LKS UNTUK MENINGKATKAN 
KUALITAS BELAJAR HIDROKARBON SISWA KELAS X.7 SMA 
MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2009/2010. Skripsi. 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. 
Juli. 2010. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) apakah penerapan 

pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games Tournaments) berbantuan media 

flash dilengkapi LKS dapat meningkatkan kualitas proses belajar pada materi 

pokok hidrokarbon, (2) apakah penerapan pembelajaran kooperatif TGT (Teams 

Games Tournaments) berbantuan media flash dilengkapi LKS dapat meningkatkan 

kualitas hasil belajar pada materi pokok hidrokarbon.  

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research) yang terdiri dari dua siklus. Setiap siklusnya terdapat empat tahapan 

yang terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 

refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas X.7 SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta Tahun Ajaran 2009/2010. Data diperoleh melalui pengamatan, 

wawancara, observasi, tes, angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan pembelajaran 

kooperatif TGT (Teams Games Toments)  berbantuan media flash dilengkapi LKS 

dapat meningkatkan kualitas proses belajar pada materi pokok hidrokarbon. Hal ini 

dapat dilihat dalam pelaksanaan siklus I dan siklus II. Pada siklus I persentase 

keaktifan siswa dalam pembelajaran adalah 70,91% dan meningkat menjadi 

76,88% pada siklus II. (2) Penerapan pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games 

Tournaments) berbantuan media flash dilengkapi LKS dapat meningkatkan hasil 

belajar kimia materi pokok hidrokarbon. Dalam penelitian ini, hasil belajar siswa 

meliputi tiga aspek, yaitu aspek ketuntasan belajar, aspek kepuasan siswa terhadap 

pembelajaran dan aspek afektif siswa. Berdasarkan hasil tes siklus I dan siklus II, 
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persentase ketuntasan belajar siswa mencapai 77,27% pada siklus I dan 72,72% 

pada siklus II. Walaupun ketuntasan belajar siswa menurun, tetapi kemampuan 

siswa dalam menjawab soal meningkat pada siklus II. Pada siklus I kemampuan 

siswa dalam menjawab soal dengan kategori mudah  adalah 79,54% dan meningkat 

menjadi 88,06% pada siklus II. Kemampuan siswa juga meningkat untuk soal 

dengan kategori sedang dari 76,62% pada siklus I menjadi 76,81% pada siklus II. 

Kategori terakhir yaitu soal sukar, terdapat peningkatan kemampuan siswa dari 

62,33% pada siklus I menjadi 63,83% pada siklus II. Dilihat dari aspek kepuasan 

siswa terhadap pembelajaran yang diterapkan, terdapat peningkatan persentase dari 

82,58% pada siklus I menjadi 83,34% pada siklus II. Sedangkan dari aspek afektif, 

menunjukkan bahwa terdapat peningkatan persentase dari 74,73% pada siklus I 

menjadi 76,08% pada siklus II. 

 

Kata kunci : penelitian tindakan kelas, teams games tournaments, kualitas belajar 
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ABSTRACT 

Rosa Dewi Pratiwi. K3306027. TGT (TEAMS GAMES TOURNAMENTS) 
METHOD ASSISTED BY  MEDIA FLASH AND STUDENT WORKSHEET 
AS COOPERATIVE LEARNING APPLIED TO IMPROVE THE 
HYDROCARBON LEARNING QUALITY OF CLASS X.7 STUDENTS 
SMA MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2009/2010. 
Thesis. Surakarta: Teacher Training And Education Faculty of Sebelas Maret 
University. July. 2010. 

 

The aim of the research were:  (1) the application of TGT (Teams Games 

Tournaments) method assisted by media flash and student worksheet as 

cooperative learning could improve the quality of learning process in the 

hydrocarbon subject, (2) the application of TGT (Teams Games Tournaments) 

method assisted by media flash and student worksheet as cooperative learning 

could improve the quality of learning result in the hydrocarbon subject. 

The kind of this research was a Classroom Action Research which was held 

in two cycles. The implementation phase of the cycle, consist of planning, acting, 

observing, and reflecting. The research subject was the students of class X.7 of 

SMA Muhammadiyah 1 Surakarta academic year 2009/2010. The data were 

obtained by observation, interview, test, quetionaire, and documentation. We used 

descriptive qualitatif technique to analize the data.  

The result of the research shows that (1) The application of TGT (Teams 

Games Tournaments) method assisted by media flash and student worksheet as 

cooperative learning could improve the quality of learning process in the 

hydrocarbon subject. It could be seen from the implementation of cycle I and cycle 

II. In cycle I, the average percentage of student activism was 70.91% and increased 

to 76.88% in cycle II. (2) The application of TGT (Teams Games Tournaments) 

method assisted by media flash and student worksheet as cooperative learning 

could improve the quality of learning result in the hydrocarbon subject. It was 

divided into three different aspects. The first was the students’ learning completion 

aspect, the result could be seen from the implementation test of cycle I and cycle 
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II. In cycle I, the students’ learning completion was 77.27% and decreased into the 

level of 72.72% in cycle II. Although the students’ learning completion was 

decrease, but the students’ ability in answering questions was increase. It was 

79,54% at cycle I and rose to 88,06% in cycle II on the category of easy questions. 

The ability of the students also increased on the category of medium questions, 

from 76,62% in cycle I to 76,81% in cycle II. On the last category, difficult 

questions, the number increased smoothly from 62,33% to 63,83%. The second 

was the students satisfaction aspect. The result of cycle II was 83.34%, increased 

for 0.76% compared to cycle I which was 82.58%. The last aspect was affection, 

the result still shown significant rise in cycle II. On cycle I, it was 74.73% and on 

the cycle II it was 76.08%. 

 

Key word: classroom action research, teams games tournamets, learning quality  
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MOTTO 
 

 
 

“Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan?” 
Jadilah hamba yang selalu bersyukur dan berserah diri pada-Nya 

(QS. Ar-Rahman : 13) 
 

“Sabar adalah cahaya, dan barang siapa meminta sabar maka Allah 
menyabarkannya. Seseorang tidak diberi pemberian yang lebih baik dan lebih 

luas daripada pemberian berupa sabar”  
(Sabda Rasulullah diriwayatkan Muslim) 

 
“Jadikan pelangi kehidupan lebih indah, dengan menyempurnakan ikhtiar dan 

memanjangkan doa, menatap masa depan dengan langkah sempurna, 
memandang masalah dengan ketegaran, dan memetik kesempatan dengan 
kesungguhan, selalu semangat menghadapi skenario hidup dari Alloh SWT, 

jadilah pemenang di setiap episode-Nya ”(Penulis) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

    Dewasa ini banyak upaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan 

oleh berbagai pihak. Upaya-upaya tersebut dilandasi suatu kesadaran betapa 

pentingnya peranan pendidikan dalam pengembangan SDM dan pengembangan 

watak bangsa (Nation Character Building) untuk kemajuan masyarakat dan 

bangsa. Harkat dan martabat suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas 

pendidikannya. Mutu pendidikan dapat dilihat dalam dua hal yakni mengacu pada 

proses dan hasil pendidikan. Proses pendidikan dikatakan bermutu apabila seluruh 

komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri (Feiby Ismail, 

2008: 1). Keberhasilan suatu pendidikan terkait dengan masalah pencapaian 

keberhasilan dalam proses belajar mengajar. 

  Saat ini pemerintah menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil 

belajar siswa. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah 

penyempurna kurikulum 2004. Kurikulum 2004 atau yang dikenal dengan KBK 

(Kurikulum Berbasis Kompetensi) berkaitan dengan pengembangan kurikulum 

yang menghasilkan standar nasional dan berorientasi pada kecakapan hidup (life 

skill) serta pendidikan akademik. Kurikulum Berbasis Kompetensi ini 

menekankan pada pengembangan kemampuan menyelesaikan tugas-tugas 

sehingga dapat  menumbuhkan tanggung jawab dan partisipasi peserta didik 

dalam proses pembelajaran.  

Kurikulum Berbasis Kompetensi bertujuan untuk menciptakan lulusan 

yang berkompeten untuk membangun kehidupan diri, masyarakat, bangsa, dan 

negara. Dalam kurikulum ini, guru diberi peluang yang luas untuk 

mengembangkan potensinya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sistem belajar 

tuntas benar-benar dituntut untuk diterapkan, dimana siswa dapat melanjutkan ke 

kompetensi berikutnya apabila kompetensi sebelumnya telah dikuasai. Penilaian 

KBK merupakan penilaian tentang kemajuan belajar siswa yang diperoleh pada 
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proses pembelajaran (penilaian proses) sehingga penilaiannya tidak hanya 

diperoleh pada akhir periode tetapi dilakukan secara berkesinambungan dengan 

kegiatan pembelajaran. Jadi dalam hal ini, kemajuan belajar dinilai dari proses 

bukan semata-mata hasil. Berdasarkan teori belajar tuntas, maka seorang peserta 

didik dipandang tuntas belajar jika ia mampu menyelesaikan dan menguasai 

kompetensi pembelajaran minimal 65% dari seluruh tujuan pembelajaran 

(Depdiknas, 2003: 4). 

Kurikulum berbasis kompetensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual 

maupun klasikal. 

2. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. 

3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang 

bervariasi. 

4. Sumber belajar bukan hanya dari guru, tetapi juga sumber belajar lain yang 

memenuhi unsur pendidikan. 

5. Penilaian menekankan pada proses dari hasil dalam upaya penguasaan 

pencapaian suatu kompetensi. 

         (Balitbang Depdiknas, 2002: 4) 

  Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) memberi kesempatan 

kepada guru untuk mengembangkan indikator pembelajarannya sendiri sehingga 

guru dituntut untuk kreatif dalam memilih serta mengembangkan materi 

pembelajaran yang akan disampaikan di sekolah. Materi yang dipilih disesuaikan 

dengan kebutuhan serta tingkat kemampuan masing-masing sekolah. Dengan 

kurikulum ini, maka guru sebagai pendidik harus bisa memilih strategi 

pembelajaran yang tepat bagi peserta didiknya. Nur (2000) dalam Lambang 

Subagiyo dkk (2007: 2), menambahkan bahwa dalam teori konstruktivis guru 

tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa. Seorang guru 

hendaknya mampu membantu siswa dalam membangun keterkaitan antara 

informasi (pengetahuan) baru dengan pengalaman (pengetahuan lain) yang telah 

mereka miliki atau mereka kuasai dan memperkenankan siswa untuk bekerja 

secara bersama-sama (cooperative).  
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  Keberhasilan proses pembelajaran merupakan hal utama yang 

didambakan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah. Dalam proses 

pembelajaran, komponen utama adalah siswa dan guru. Sesuai kurikulum KTSP, 

kita tidak dapat lagi mempertahankan paradigma lama yaitu pembelajaran 

berpusat pada guru (Teacher Centered Learning). 

  Pada kenyataannya, saat ini masih banyak pendidik yang belum 

menerapkan pembelajaran yang mengacu pada KTSP. Pembelajaran TCL 

(Teacher Centered Learning) masih banyak diterapkan dalam proses 

pembelajaran di kelas dengan alasan pembelajaran TCL adalah praktis dan tidak 

banyak menyita waktu. Guru hanya menyajikan materi secara teoritik dan abstrak 

sedangkan siswa pasif, siswa hanya mendengarkan guru ceramah di depan kelas. 

Akibat dari kebiasaan tersebut siswa menjadi kurang kreatif dalam memecahkan 

masalah, partisipasi rendah, kerja sama dalam kelompok tidak optimal, kegiatan 

belajar mengajar tidak efisien dan pada akhirnya hasil belajar menjadi rendah.  

  Pembelajaran kimia adalah mata pelajaran wajib di Sekolah Menengah 

Atas (SMA). Prestasi belajar siswa untuk pelajaran kimia masih relatif rendah, 

seperti halnya yang terjadi di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Dari data nilai 

rata-rata kimia pada raport siswa kelas X  SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, 

diperoleh hasil yang disajikan pada tabel 1.  

Tabel 1. Nilai Rata-Rata Ujian Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Kimia Siswa 
Kelas X Semester II SMA Muhammadiyah 1 Surakarta 

 
Tahun Ajaran Kelas Semester Rata-rata nilai Kimia SKBM 

 
 

2008/2009 
 

X.1 
X.2 
X.3 
X.4 
X.5 
X.6 
X.7 

II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 

59,69 
61,97 
60,28 
61,57 
63,84 
61,90 
61,90 

63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 

 

  Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah 1 Surakarta, merupakan 

salah satu sekolah menengah atas swasta terakreditasi A di kota Surakarta. 

Berdasarkan pengamatan di kelas X.7 (21-22 Januari 2010), angket observasi 

kesulitan belajar siswa di kelas XI.IA1, XI.IA2 (12 Januari 2010) dan dari 
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wawancara dengan guru kimia di sekolah tersebut dapat diidentifikasi 

permasalahan-permasalahan yang terjadi. Permasalahan-permasalahan yang 

terjadi di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dapat dikemukakan sebagai berikut:  

1. Metode ceramah masih dominan dalam kegiatan belajar-mengajar sehingga 

menimbulkan kejenuhan pada siswa. 

2. Kurangnya minat siswa dalam mengikuti pelajaran kimia. Hal ini dapat 

ditunjukkan dengan sikap siswa yang masih banyak mengobrol dengan teman 

semeja, tiduran dan asyik bermain sendiri. 

3. Kurangnya penggunaan media pembelajaran khususnya untuk mata pelajaran 

kimia.  

4. Kondisi siswa yang kurang aktif dalam mengikuti pelajaran kimia. Hal ini 

dapat ditunjukkan dengan sikap siswa yang tidak aktif bertanya dan tidak mau 

menjawab bila diberikan pertanyaan ataupun soal dari guru. 

5. Sudah ada fasilitas ruang multimedia dengan jumlah komputer 24 unit dan 

setiap kelas telah disediakan LCD tetapi belum dioptimalkan penggunaannya 

sebagai media pembelajaran kimia.  

6. Hasil analisis angket diagnosis kesulitan belajar menunjukkan bahwa 70% 

siswa menyatakan bosan dengan pembelajaran ceramah yang selama ini masih 

sering diterapkan. Hasil analisis angket diagnosis kesulitan belajar 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3. 

7. Pada umumnya banyak siswa yang masih sulit memahami dan menguasai 

konsep pada materi kimia khususnya materi pembelajaran hidrokarbon, 

sehingga berakibat kurang maksimalnya kualitas hasil belajar kimia. Hal ini 

dapat dilihat dari data hasil uji kompetensi dasar hidrokarbon tahun ajaran 

2008/2009 yang menyatakan tidak lebih dari 53% siswa tuntas (nilai batas 

tuntas adalah 64). 

  Dari permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab 

rendahnya prestasi belajar kimia karena proses belajar mengajar masih berpusat 

pada guru, sehingga siswa tidak ikut terlibat secara aktif dalam proses belajar 

mengajar tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan peran guru untuk memberikan 

motivasi dan memperkenalkan materi kimia dengan lebih menarik, menyenangkan 
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dan bersahabat sehingga siswa akan termotivasi dalam mempelajari kimia. Ada 

dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa, yaitu faktor internal 

dan eksternal. Model pembelajaran yang dipilih merupakan salah satu faktor 

eksternal yang menunjang keberhasilan siswa. Oleh karena itu, para guru 

khususnya guru kimia SMA Muhammadiyah 1 Surakarta harus mempunyai 

kreativitas dan inovasi untuk mengembangkan metode mengajar dari model 

pembelajaran yang dipilih, guna menciptakan pembelajaran yang menarik bagi 

siswa. 

  Permasalahan-permasalahan di atas merupakan masalah desain dan 

strategi pembelajaran kelas  yang penting dan mendesak untuk dipecahkan dengan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action Research (CAR) yang 

berorientasi pada perbaikan kualitas pembelajaran (Suharsimi Arikunto, 2006: 2). 

Dalam penelitian tindakan kelas, peneliti dan guru dapat melihat sendiri praktik 

pembelajaran dan dapat melakukan penelitian terhadap siswa dilihat dari segi 

aspek interaksinya dalam proses pembelajaran. Peneliti dan guru secara refleksi 

dapat menganalisis dan mensintesis terhadap apa yang dilakukan di kelas. Dalam 

hal ini berarti dengan melakukan penelitian tindakan kelas, pendidik dapat 

memperbaiki praktik pembelajaran sehingga menjadi lebih efektif ( Sarwiji 

Suwandi, 2008: 12). 

  Upaya dalam meningkatkan kualitas belajar siswa SMA Muhammadiyah 

1 Surakarta salah satunya dapat ditempuh dengan metode kooperatif TGT (Teams 

Games Tournaments) berbantuan media flash dilengkapi LKS pada materi pokok 

hidrokarbon. Metode pembelajaran TGT kemungkinan tepat diterapkan untuk 

materi kimia. Perbedaan metode TGT dengan metode kooperatif yang lain adalah 

metode TGT menambahkan dimensi kegembiraan yang diperoleh dari 

penggunaan permainan akademik. Metode ini menghendaki siswa bekerjasama 

saling bantu dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang. Tujuan dari 

pembelajaran kooperatif TGT adalah menciptakan suatu situasi sedemikian 

sehingga keberhasilan kelompok ditentukan oleh keberhasilan anggota dalam 

kelompok itu sendiri. Oleh sebab itu, seorang anggota akan melakukan apa saja 

yang dapat membantu kelompok itu berhasil (Slavin, 1995: 16).  
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  Penerapan pembelajaran TGT dalam penelitian ini menggunakan sistem 

permainan akademik berupa teka-teki silang (Croos Word) pada LKS dan roda 

impian (Wheel of Fortune) yang dirancang khusus menggunakan media flash.  

Dengan adanya permainan akademik ini diharapkan siswa dapat tertarik dan tidak 

bosan dalam belajar kimia serta dapat mengarahkan siswa dalam suasana 

kerjasama sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. John Benek dan 

Vinitia E. Mathew (2004: 3) dalam jurnalnya yang berjudul ”Active Learning-

Student Ask Question” menerangkan bahwa game merupakan teknik pembelajaran 

yang dapat mengaktifkan siswa. Game memberikan kesempatan yang sama pada 

siswa untuk melibatkan dirinya secara aktif dalam pembelajaran.  

  Azhar Arsyad (2009: 7) memberikan batasan media pembelajaran 

sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membawa pesan-pesan atau 

informasi yang bertujuan instruksional atau maksud-maksud pengajaran. Levie 

and Lentz (1982) dalam Azhar Arsyad (2009: 16) salah satu fungsi media adalah 

fungsi atensi yaitu merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan siswa 

sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. 

Media flash merupakan multimedia berbasis komputer yang menimbulkan 

daya tarik bagi pebelajar. Multimedia dapat menyajikan gerak dan gambar dengan 

berbagai warna yang menarik, memperjelas yang abstrak, memperjelas bagian-

bagian yang penting serta menyingkat suatu uraian panjang hanya dengan sebuah 

gambar sehingga membangkitkan minat serta perhatian pebelajar (Sri Anitah, 

2008: 61). 

Belinda Soo-phing dan Tse-Kian Neo (2007: 3) dalam jurnalnya yang 

berjudul “Interactive Multimedia Learning: Student’s Attitudes and Learning 

Impact in an Animation Course“ menerangkan bahwa pembelajaran dengan 

multimedia interaktif akan menimbulkan interaksi antara siswa dengan materi 

yang dipelajari. Interaksi ini membuat proses pembelajaran menjadi lebih aktif, 

menuntut kerjasama dan melakukan sesuatu, sehingga siswa tidak hanya diam. 

Puslata (2007: 1) mengungkapkan bahwa LKS mempunyai peran penting dalam 

mengefektifkan proses belajar mengajar dan diharapkan dapat membantu siswa 

untuk memahami konsep materi pelajaran.  
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  Media flash dilengkapi LKS digunakan pada setiap langkah TGT yaitu 

tahap presentasi kelas, pembelajaran tim, game dan turnamen. Diharapkan dengan 

menggunakan media flash dilengkapi LKS pada setiap tahap metode TGT, siswa 

lebih tertarik, termotivasi dan aktif terlibat dalam kegiatan belajar mengajar 

semaksimal mungkin. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan metode 

pembelajaran kooperatif TGT berbantuan media flash dilengkapi LKS dalam 

membantu siswa memahami mata pelajaran kimia pada materi pokok 

hidrokarbon, maka peneliti memandang perlu dilakukannya suatu Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang diadakan di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta Kelas 

X.7 semester genap tahun ajaran 2009/2010. 

 

B. Identifikasi Masalah 

  Dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang 

timbul sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games 

Tournaments) berbantuan media flash dilengkapi LKS dapat meningkatkan 

kualitas proses belajar pada materi pokok hidrokarbon? 

2. Apakah penerapan pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games 

Tournaments) berbantuan media flash dilengkapi LKS dapat meningkatkan 

kualitas hasil belajar pada materi pokok hidrokarbon? 

3. Apakah penerapan pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games 

Tournaments) berbantuan media flash dilengkapi LKS dapat meningkatkan 

efektifitas strategi guru dalam membantu siswa belajar kimia? 

4. Bagaimana penerapan pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games 

Tournaments) berbantuan media flash dilengkapi LKS pada materi pokok 

hidrokarbon? 

 

C. Pembatasan Masalah 

  Penelitian harus mempunyai arah yang jelas dan pasti, sehingga perlu 

diberikan batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi 

masalah, maka pembatasan masalah dititikberatkan pada: 
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1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa kelas X.7 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta 

semester genap Tahun Ajaran 2009/2010. 

2. Metode dan Media Pembelajaran 

Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kooperatif TGT (Teams Games Tournaments) sedangkan media yang 

digunakan adalah media flash dan LKS.  

3. Materi Pelajaran 

Materi pelajaran kimia dibatasi pada materi pokok hidrokarbon. 

4. Objek penelitian 

Obyek penelitian meliputi kualitas proses dan hasil belajar, yang dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Kualitas proses belajar yang dimaksud adalah keaktifan siswa sedangkan 

kualitas hasil belajar yang dimaksud adalah ketuntasan belajar dan 

kepuasan siswa terhadap pembelajaran. 

b. Proses pembelajaran direncanakan dalam dua siklus yaitu siklus I dan 

siklus II. Indikator keberhasilan proses belajar yang direncanakan 

disajikan pada tabel 2. 

Tabel 2. Indikator Keberhasilan Proses Belajar 

Aspek Indikator Target 
Siklus 

I 

Target 
Siklus 

II 
Oral activities 
(Martinis Yamin, 
2007:84). 

Siswa bertanya kepada guru jika ada 
hal yang kurang jelas. 

40% 
 

50% 
 

Siswa  menjawab pertanyaan yang 
diajukan guru tanpa ditunjuk.  

40% 50% 

Visual activities 
(Sardiman, 2010: 
101). 

Siswa memberikan perhatian selama 
presentasi kelas.  

75% 
 

85% 
 

Siswa memberikan perhatian selama 
presentasi kelompok. 

75% 
 

85% 
 

Listening 
activities 
(Sardiman, 2010: 
101). 

Siswa mendengarkan penjelasan dari 
guru. 

75% 85% 

Siswa mendengarkan penjelasan dari 
teman yang sedang presentasi. 

75% 85% 
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Writing activities 
(Sardiman, 2010: 
101). 

Siswa menulis hasil pemecahan 
masalah dalam diskusi. 

75% 
 

85 % 
 

Siswa maju dan menulis jawaban soal 
pada papan tulis tanpa ditunjuk. 

50% 60% 

Oral activities 
(Sardiman, 2010: 
101). 

Siswa aktif berdiskusi untuk 
memecahkan masalah yang diberikan 
guru. 

75% 85% 

Siswa memberikan ide/ gagasan untuk 
memecahkan masalah dalam diskusi 
kelompok. 

70%  80% 

 

c. Hasil belajar siswa dibatasi pada aspek kognitif, aspek afektif dan 

kepuasan terhadap pembelajaran. Nilai aspek kognitif diperoleh dari tes 

siklus I dan tes siklus II. Sedangkan penilaian aspek afektif dan kepuasan 

terhadap pembelajaran didasarkan pada angket yang diisi oleh siswa. 

Indikator keberhasilan hasil belajar disajikan pada tabel 3. 

Tabel 3. Indikator Keberhasilan Hasil Belajar 

Aspek Indikator Target 
Siklus I 

Target 
Siklus II 

Kognitif Tercapainya nilai batas tuntas 
(SKBM) 

60% 70% 

Kepuasan siswa 
terhadap pembelajaran  

Tercapainya kepuasan siswa 
terhadap pembelajaran yang 
diterapkan 

70% 80% 

 

D. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah serta untuk 

memperjelas permasalahan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games 

Tournaments)  berbantuan media flash dilengkapi LKS dapat meningkatkan 

kualitas proses belajar pada materi pokok hidrokarbon? 

2. Apakah penerapan pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games 

Tournaments) berbantuan media flash dilengkapi LKS dapat meningkatkan 

kualitas hasil belajar pada materi pokok hidrokarbon? 
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E. Tujuan Penelitian 

  Sejalan dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Apakah penerapan pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games 

Tournaments)  berbantuan media flash dilengkapi LKS dapat meningkatkan 

kualitas proses belajar pada materi pokok hidrokarbon. 

2. Apakah penerapan pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games 

Tournaments)  berbantuan media flash dilengkapi LKS dapat meningkatkan 

kualitas hasil belajar pada materi pokok hidrokarbon. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

  Penelitian ini memberi informasi penerapan pembelajaran kooperatif 

TGT (Teams Games Tournaments)  pada materi pokok hidrokarbon.  

2. Manfaat Praktis 

   Manfaat praktis dari penelitian ini dapat dilihat dari hal-hal berikut:  

a. Manfaat bagi Inovasi Pembelajaran  

  Meningkatkan kualitas atau memperbaiki proses pembelajaran serta dapat 

meningkatkan pendekatan, metode, dan gaya pembelajaran yang sebelumnya telah 

dilakukan  oleh guru khususnya pada materi pokok hidrokarbon. 

b. Manfaat bagi Pengembangan Kurikulum di Tingkat Sekolah/ Kelas 

  Hasil dari penelitian tindakan kelas ini dapat dijadikan salah satu 

masukan penting dalam pengembangan kurikulum di tingkat sekolah dan kelas. 

Dengan melakukan penelitian tindakan kelas ini, guru akan memiliki pemahaman 

yang lebih baik terhadap teori dan pemikiran yang melandasi reformasi kurikulum 

karena ia  mengalami secara empirik implementasi dari teori dan pemikiran yang 

abstrak itu di dalam kelas. 

c. Manfaat Bagi Pengembangan Profesi Guru 

  Penelitian tindakan kelas ini dapat meningkatkan profesionalisme guru 

dalam proses pembelajaran. Melalui penelitian ini guru dituntut untuk memiliki 

keterbukaan terhadap pengalaman dan proses pembelajaran yang baru. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Belajar dan Pembelajaran 

a. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia. Mulai dari cara berbicara, berjalan, sampai cara memenuhi 

kebutuhan hidup, itu semua tidak lepas dari kegiatan belajar. Lingkungan belajar 

seperti  fasilitas fisik, psycholohical atmosphere, teknologi, media dan metode 

yang digunakan sangat mempengaruhi kegiatan belajar. 

Beberapa ahli telah menyusun definisi belajar, yang perumusannya 

berbeda-beda antara lain: (1) Slameto  (2010: 2) mengemukakan belajar adalah 

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. (2) Sardiman (2010: 20) berpendapat 

bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan 

serangkaian kegiatan misalnya membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan 

lain sebagainya. (3) Dimyati dan Mudjiono (2009: 7) mengemukakan belajar 

merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka 

belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa adalah penentu terjadinya atau 

tidak terjadinya proses belajar. (4) Sharon E. Smaldino dan James D. Russell 

(2005: 6) mengemukakan belajar adalah perkembangan dari pengetahuan baru, 

kemampuan atau sikap sebagai seorang individu yang berinteraksi dengan 

informasi dan lingkungan. (5) Menurut Mulyani Sumantri (2001: 114) proses 

belajar mengajar merupakan interaksi yang dilakukan oleh guru dengan peserta 

didik dalam situasi pendidikan atau pengajaran untuk mewujudkan tujuan yang 

telah ditetapkan. 

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

proses interaksi aktif antara individu dengan informasi dan lingkungannya yang  
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menghasilkan perubahan tingkah laku berupa pengetahuan, keterampilan dan 

sikap untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.  

Banyak teori belajar yang telah disusun oleh para ahli. Setiap teori belajar 

mempunyai keunggulan dan kelemahan sehingga dalam pelaksanaannya perlu 

menggabungkan beberapa teori agar saling melengkapi. Beberapa teori yang dapat 

dijadikan acuan, antara lain : 

1) Teori Belajar Kognitif 

Teori kognitif didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan kognitif 

merupakan sesuatu yang fundamental dan membimbing tingkah laku anak. 

Tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang 

situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Belajar merupakan perubahan 

persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat 

diamati dan diukur.  

Beberapa tokoh yang mengemukakan tentang teori belajar kognitif, 

diantaranya yaitu : 

a) Ausubel 

David Ausubel menyatakan bahwa teori belajar merupakan titik berangkat 

untuk menemukan prinsip-prinsip umum tentang mengajar yang efektif. Belajar 

merupakan asimilasi yang bermakna bagi siswa. Materi yang dipelajari 

diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa 

dalam bentuk struktur kognitif. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk 

mengorganisasi isi atau materi pelajaran serta penataan kondisi pembelajaran agar 

dapat memudahkan proses asimilasi pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif 

orang yang belajar. 

b) Piaget 

Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, 

yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan 

syaraf. Semakin bertambah umurnya, maka kemampuan seseorang akan semakin 

meningkat. Piaget tidak melihat perkembangan kognitif sebagai sesuatu yang 

dapat didefinisikan secara kuantitatif. Ia menyimpulkan bahwa daya pikir atau 

kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. 
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c) Gagne 

Menurut Gagne (1984), belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman.  

Ada lima bentuk belajar yang diungkapkan oleh Gagne yaitu: (a) belajar 

responden, (b) belajar kontiguitas, (c) belajar operant, (d) belajar observasional, 

(e) belajar kognitif. Pada belajar responden terjadi perubahan emosional yang 

paling primitif, terjadi perubahan perilaku diakibatkan dari perpasangan suatu 

stimulus tak terkondisi dengan suatu stimulus terkondisi. Bentuk belajar seperti 

ini dapat membantu kita memahami bagaimana siswa dapat menyenangi dan tidak 

menyenangi sekolah atau bidang studi tertentu. Bentuk belajar kontinguitas yaitu 

bagaimana dua peristiwa dipasangkan dengan yang lain pada suatu waktu. Belajar 

operant berarti kita belajar bahwa konsekuensi-konsekuensi perilaku 

mempengaruhi apakah perilaku itu akan diulangi atau tidak, dan berapa besar 

pengulangan itu. Belajar observasional berarti pengalaman belajar sebagai hasil 

observasi manusia dan kejadian-kejadian. Sedangkan belajar kognitif  berarti kita 

dapat melihat dan memahami peristiwa-peristiwa di sekitar kita dan dapat 

menyelami pengertian. 

      (Ratna Wilis Dahar, 1989: 12-18) 

2) Teori Belajar Konstruktivis 

Piaget dan para konstruktivis pada umumnya berpendapat bahwa mengajar 

bukan sebagai proses pada siswa, melainkan sebagai proses untuk mengubah 

gagasan si anak yang sudah ada yang mungkin salah (Ratna Wilis Dahar, 1989: 

167). Paul Suparno (1997: 28) menjelaskan belajar merupakan proses 

mengkonstruksi (membangun) pengetahuan melalui interaksi dengan objek, 

fenomena, pengetahuan, dan lingkungan. Sehingga diperlukan keaktifan dari 

masing-masing siswa. Pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja, tetapi harus 

dibentuk dan dibangun sendiri oleh setiap individu. Pengetahuan bukan 

merupakan sesuatu yang sudah jadi, melainkan suatu proses yang berkembang 

terus-menerus. Keaktifan seseorang amat berperan dalam perkembangan 

pengetahuan tersebut.  
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Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan 

bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi (bentukan kita sendiri). Siswa diberi 

kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan pemikirannya tentang sesuatu 

yang dihadapinya sehingga siswa akan terbiasa dan terlatih untuk berpikir sendiri, 

memecahkan masalah yang dihadapinya, mandiri, kritis, kreatif dan mampu 

mempertanggungjawabkan pemikirannya secara rasional (Sardiman, 2010: 37). 

3) Teori Motivasi  

Perspektif motivasional pada pembelajaran kooperatif terutama 

memfokuskan pada penghargaan atau struktur tujuan dimana para siswa bekerja. 

Struktur tujuan kooperatif  menciptakan sebuah situasi dimana satu-satunya cara 

anggota kelompok bisa meraih tujuan pribadi mereka adalah jika kelompok 

mereka bisa sukses. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan personal mereka, 

anggota kelompok harus membatu teman satu timnya untuk melakukan apapun 

guna membuat kelompok mereka berhasil, dan mungkin yang lebih penting, 

mendorong anggota satu kelompoknya untuk melakukan usaha maksimal. Dengan 

kata lain, penghargaan kelompok yang didasari pada kinerja kelompok (atau 

penjumlahan dari kinerja individual) menciptakan struktur penghargaan 

interpersonal dimana anggota kelompok akan memberikan atau menghalangi 

pemicu-pemicu sosial (seperti pujian dan dorongan) dalam merespons usaha-

usaha yang berhubungan dengan tugas kelompok (Slavin, 2005: 34 - 35). 

b. Unsur Dinamis dalam Belajar 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009: 26) unsur dinamis dalam belajar 

adalah unsur-unsur yang dapat berubah dalam proses belajar. Unsur-unsur itu 

dapat ada dan dapat tidak ada, dapat melemah namun dapat menguat. Adapun 

unsur-unsur dinamis yang terkait dalam proses belajar antara lain: (1) motivasi 

dan upaya memotivasi siswa yang belajar, (2) bahan belajar dan upaya 

penyediaannya, (3) alat bantu belajar dan upaya penyediaannya, (4) suasana 

belajar dan upaya pengembangannya, dan (5) kondisi subyek yang belajar dan 

upaya penyiapan serta peneguhannya. 

Salah satu unsur dinamis dalam belajar yang memiliki daya penunjang 

besar dalam membantu pembelajaran adalah alat bantu belajar. Alat bantu belajar 
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atau media belajar merupakan alat yang dapat membantu siswa belajar untuk 

mencapai tujuan belajar, misalnya media cetak (buku paket), media elektronik 

(radio, tape recorder, TV dan lainnya). Apabila pengajaran disampaikan dengan 

ceramah ditambah dengan gambar-gambar, foto, grafik, dan sebagainya serta 

siswa diberi kesempatan untuk melihat, memegang, meraba atau mengerjakan 

sendiri, maka siswa lebih mudah untuk mengerti pengajaran tersebut dan sulit 

melupakannya. 

Pada tahun 1946, Edgar Dale mengembangkan ”The Cone Experiences”. 

Dalam kerucut pengalamannya dimulai dengan pebelajar sebagai partisipan 

langsung, kemudian pebelajar sebagai pengamat dari kejadian langsung, 

meningkat menjadi pebelajar sebagai pengamat dari kejadian langsung melalui 

suatu media, dan akhirnya pebelajar mengamati simbol yang menggambarkan 

peristiwa. Dari kerucut pengalaman Dale yang disajikan dalam gambar 1, dapat 

diketahui alat belajar yang dibutuhkan siswa yaitu sebagai berikut (Sharon E. 

Smaldino dan James D. Russell, 2005: 12).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 1. Kerucut Pengalaman Siswa Menurut E.Dale 
 

Dilihat dari gambar di atas penggolongan alat belajar berdasarkan 

pengalaman yang diperoleh siswa dari yang konkrit ke abstrak adalah sebagai 

berikut: (1) belajar dengan pengalaman langsung, (2) belajar dengan memakai 

model benda dalam bentuk kecil, (3) belajar dengan bersandiwara , (4) belajar 
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dengan demonstrasi, (5) belajar dengan berdarmawisata, (6) belajar dengan 

pameran, (7) belajar dengan gambar bergerak, (8) belajar dengan gambar diam, 

(9) belajar dengan lambang visual, dan (10) belajar dengan lambang verbal. 

c. Pengertian Pembelajaran 

Ada beberapa definisi pembelajaran dari para ahli, antara lain yaitu: (1) 

Alvin W. Howard dalam Slameto (2010: 32), pembelajaran adalah suatu aktivitas 

untuk mencoba menolong, membimbing seseorang untuk mendapatkan, 

mengubah atau mengembangkan keterampilan, sikap, cita-cita, penghargaan dan 

pengetahuan yang direncanakan oleh guru untuk mencapai suatu tujuan 

pembelajaran. (2) Murshell dalam Slameto (2010: 33) mengemukakan bahwa 

pembelajaran digambarkan sebagai “mengorganisasikan belajar”, sehingga 

dengan mengorganisasikan itu, belajar menjadi berarti atau bermakna bagi siswa. 

(3) Sardiman (2010: 47) menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu usaha 

untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan 

memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu 

usaha sadar dari pengajar untuk membuat siswa belajar yaitu dengan terjadinya 

perubahan tingkah laku pada diri pebelajar yang berlaku dalam waktu relatif lama. 

Hal yang penting dalam mengajar adalah bagaimana siswa dapat mempelajari 

bahan sesuai tujuan. Usaha yang dilakukan guru hanya merupakan serangkaian 

peristiwa yang dapat mempengaruhi siswa belajar. 

 

2. Pembelajaran Kooperatif 

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Metode yang akan digunakan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas 

harus dipilih yang paling tepat untuk membawa siswa mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan. Salah satu metode yang dapat 

dipertimbangkan adalah belajar dengan kerjasama (cooperative learning) dalam 

kelompok kecil yang heterogen. Kebanyakan pelajaran dengan pembelajaran 

kooperatif mempunyai karakteristik sebagai berikut: siswa bekerjasama dalam tim 

untuk menguasai materi akademik, tim dibuat heterogen dari siswa yang 
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berprestasi tinggi, sedang, dan rendah, laki-laki dan perempuan, dan berasal dari 

latar belakang etnik berbeda (Slavin,R.E, 2005: 8). 

 Effendi Zakaria dan Zanaton Iksan (2007: 1) dalam jurnalnya yang 

berjudul “Promoting Cooperative Learning in Science and Mathematics 

Education” menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif sebagai alternatif untuk 

menekan metode pembelajaran tradisional. Pembelajaran kooperatif  didasarkan 

pada kepercayaan bahwa  pembelajaran kooperatif adalah paling efektif, ketika 

siswa terlibat aktif dalam menyampaikan ide, pendapat dan bekerja sama untuk 

menyelesaikan tugas akademiknya. 

 “The use of cooperative learning as an alternative to traditional method is 
emphasized. Cooperative learning is grounded in the belief that learning 
is most effective when students are actively involved in sharing ideas and 
work cooperatively to complete academic task”. 

 
Metode pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar dalam 

kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakannya 

dengan kelompok yang asal-asalan. Pelaksanaan prosedur pembelajaran 

kooperatif dengan benar memungkinkan pendidik mengelola kelas dengan lebih 

efektif. Lima unsur yang harus diterapkan dalam pembelajaran kooperatif yaitu : 

(1) saling ketergantungan positif, (2) tanggung jawab perseorangan, (3) tatap 

muka, (4) komunikasi antar anggota, dan (5) evaluasi proses kelompok (Anita Lie, 

2004: 30). 

Sedangkan menurut Anita Lie (2004: 2) beberapa manfaat proses 

pembelajaran kooperatif, yaitu : (1) siswa dapat meningkatkan kemampuannya 

untuk bekerjasama dengan siswa yang lain, (2) siswa mempunyai lebih banyak 

kesempatan untuk menghargai perbedaan, (3) partisipasi siswa dalam proses 

pembelajaran dapat meningkat, (4) mengurangi kecemasan siswa (kurang percaya 

diri), (5) meningkatkan motivasi, harga diri, dan sikap positif, dan (6) 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 Terdapat lebih dari sepuluh metode pembelajaran kooperatif yang telah 

dikembangkan Slavin (2008). Perbandingan masing-masing metode pembelajaran 

kooperatif  berdasarkan kesesuaian materi pembelajaran dapat dilihat pada tabel 4. 
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Tabel 4. Beberapa Tipe Pembelajaran Kooperatif 

Metode Kesesuaian materi 
STAD Materi yang sudah didefinisikan dengan jelas, seperti 

matematika, berhitung dan studi terapan, penggunaan 
dan mekanika bahasa, geografi dan kemampuan peta, dan 
konsep-konsep ilmu pengetahuan ilmiah. 

TGT Materi yang dapat dibuat permainan (game akademik). 
TAI Digunakan pada materi yang berkaitan dengan 

penguasaan materi sebelumnya.  
CIRC Digunakan pada materi-materi yang bersifat narasi, yang 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami 
bacaan. 

GI Digunakan pada materi yang berhubungan dengan 
penguasaan, analisis, dan mensintesiskan informasi 
sehubungan dengan upaya menyelesaikan masalah yang 
bersifat multi aspek. 

Jigsaw Materi yang bersifat penjelasan terperinci, misalnya 
siswa diminta membaca bab, buku kecil ataupun materi 
lain biasanya bidang studi sosial, biografi, dan 
sebagainya. 

Complex Instruction Digunakan pada materi yang berorintasi penemuan, 
khususnya bidang ilmu pengetahuan ilmiah, matematika, 
dan ilmu sosial. 

 

b. Unsur-Unsur Pembelajaran Kooperatif 

Roger dan David Johnson dalam Anita Lie (2004: 31) mengatakan bahwa 

tidak semua kerja kelompok bisa dianggap cooperative learning. Untuk mencapai 

hasil yang maksimal ada lima unsur model pembelajaran kooperatif yang harus 

diterapkan, yaitu : 

1) Saling Ketergantungan Positif 

 Saling ketergantungan positif artinya setiap siswa harus melaksanakan 

tugas masing-masing yang diberikan untuk menyelesaikan tugas dalam kelompok 

itu. Setiap siswa mempunyai peluang yang sama untuk mengambil bagian dalam 

kelompok. Siswa yang mempunyai kelebihan harus membantu temannya dalam 

kelompok itu untuk tercapainya tugas yang diberikan kepada kelompok itu. Setiap 

anggota kelompok harus saling berhubungan, saling memenuhi dan bantu-

membantu. 
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2) Tanggung  Jawab Perseorangan 

Dalam cooperative learning, setiap siswa akan merasa bertanggung jawab 

untuk melakukan yang terbaik untuk kelompoknya, karena penilaian dilakukan 

secara individu dan kelompok. Nilai kelompok merupakan sumbangan setiap 

anggota. Artinya siswa yang berprestasi tinggi ataupun rendah mempunyai 

kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi. Sehingga timbul rasa 

tanggung jawab untuk keberhasilan kelompoknya. 

3) Interaksi Tatap Muka 

Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk bertatap muka dan 

berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberikan keuntungan bagi anggota 

kelompok karena siswa akan memperoleh sumber belajar yang bervariasi. 

4) Komunikasi Antar Anggota 

Pembelajaran kooperatif membutuhkan suatu komunikasi yang efektif dan 

positif tanpa menyinggung perasaan anggota yang lain. Dengan adanya 

komunikasi yang baik, pencapaian tujuan akan lebih mudah. 

5) Evaluasi Proses Kelompok 

  Guru perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk 

mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka agar 

selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. 

 

3. TGT (Teams Games Tournaments) 

  TGT (Teams Games Tournaments) adalah salah satu metode kooperatif 

dengan menggunakan turnamen akademik untuk mengaktifkan siswa. Menurut 

Slavin (2008: 168-173) ada lima komponen utama dalam pembelajaran kooperatif 

metode TGT, yaitu : 

a. Presentasi Kelas 

Presentasi kelas digunakan guru untuk memperkenalkan materi pelajaran 

dengan pengajaran langsung atau diskusi pelajaran yang dipimpin oleh guru 

ataupun presentasi audiovisual. Pada saat presentasi kelas siswa harus 

memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan guru. Hal ini akan 

membantu siswa bekerja lebih baik pada saat kerja tim dan pada saat turnamen 
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karena skor turnamen akan menentukan skor tim mereka.  

Dalam penelitian ini presentasi kelas yang digunakan adalah dengan 

presentasi langsung. Materi disampaikan dan disajikan dalam bentuk media flash. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengaktifkan siswa, sehingga pada tahap ini  siswa 

diberi suatu permasalahan untuk dipecahkan dan didiskusikan dalam 

kelompoknya.  

b. Belajar Tim (Kelompok) 

Tim terdiri dari 4 atau 5 siswa yang heterogen yaitu dalam hal kemampuan 

akademik dan jenis kelamin. Setiap tim terdiri dari siswa yang level kinerjanya 

berkisar dari yang rendah, sedang dan tinggi. Fungsi tim adalah untuk lebih 

mendalami materi bersama teman kelompoknya dan untuk mempersiapkan 

anggota kelompok agar bekerja dengan baik dan optimal pada saat turnamen. 

Kegiatan tim adalah diskusi antar anggota, saling membandingkan 

jawaban dan mengoreksi miskonsepsi anggota tim. Tim merupakan komponen 

terpenting dalam pembelajaran kooperatif metode TGT. Selama belajar dalam tim,  

masing-masing siswa mempelajari lembar kerja yang diberikan oleh guru dan 

saling membantu bila ada anggota kelompoknya yang belum menguasai materi 

pelajaran. 

c. Game 

Game terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang isinya relevan dengan 

materi dalam presentasi kelas dan pelaksanaan kerja tim. Dalam penelitian ini 

digunakan permainan berupa Roda Impian (Wheel of fortune) yang disajikan 

dengan program Macromedia flash dan Teka-Teki Silang (Croos word) yang 

terdapat pada LKS. 

Teka-Teki Silang atau TTS merupakan salah satu sarana untuk dapat 

mengetahui dan mengingat pengetahuan yang kita miliki untuk dituangkan dalam 

jawaban pertanyaan yang ada baik dalam baris maupun kolom. Dalam penelitian 

ini adalah TTS dibuat sendiri dan mengacu pada materi pokok hidrokarbon. 

Dengan mengisi TTS diharapkan siswa mengerti dan paham akan materi 

pelajaran, khususnya materi hidrokarbon (Wahyu Lestari, 2007: 14). 
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  TTS dapat memberikan nilai positif bagi para siswa. Hal ini disebabkan 

karena dengan menjawab dan mengerjakan soal bersama, para siswa akan 

berlomba-lomba untuk dapat menemukan jawabannya dengan benar sehingga 

muncul kerja sama yang sehat. Rasa kebersamaan yang tinggi akan tumbuh 

karena pertanyaan yang dijawab dengan benar akan memacu para siswa untuk 

menjawab pertanyaan lain dengan benar pula. Faktor ketelitian dan ketepatan 

sangat menentukan dalam pengisian TTS.  

  Roda impian merupakan sarana permainan berupa suatu roda bernomor 

yang dimainkan dengan cara diputar. Selain roda bernomor diperlukan juga satu 

set kartu pertanyaan dan satu set kartu jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 

harus relevan dengan materi dan latihan soal (Wahyu Lestari, 2007: 15).  

Bermain roda impian seperti sedang mengikuti acara kuis berhadiah. Oleh 

karena itu, saat permainan berlangsung, suasana diusahakan kondusif dan 

semenarik mungkin. Permainan ini tidak ada bantuan huruf atau kisi-kisi jawaban, 

sehingga siswa harus menguasai materi pelajaran. Supaya dapat menjawab dengan 

benar, diperlukan koordinasi dan kerja sama kelompok sehingga kontribusi 

individu sangat menentukan keberhasilan tim.  

d. Turnamen 

Turnamen adalah sebuah struktur dimana game berlangsung. Dalam 

penelitian ini, turnamen dilaksanakan setelah presentasi kelas dan setiap tim telah 

melaksanakan kerja kelompok terhadap lembar kerja. Siswa dalam setiap 

kelompok maju dan memainkan game akademik. Perolehan nilai setiap siswa 

berkontribusi pada nilai akhir kelompok.  

Penguasaan materi pelajaran dan kreativitas siswa merupakan modal untuk 

bertanding. Penguasaan materi yang luas dapat membantu siswa menjawab 

pertanyaan dengan mudah dan memungkinkan siswa menciptakan ide-ide yang 

brilian. Suasana yang menarik dan menyenangkan diharapkan dapat membuat 

siswa bersemangat untuk melakukan yang terbaik.  

e. Rekognisi Tim (Penghargaan Tim) 

Tim yang mendapat nilai tertinggi yaitu tim yang paling banyak menjawab 

benar pertanyaan-pertanyaan selama turnamen berlangsung. Tim yang mendapat 
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nilai tertinggi akan mendapatkan penghargaan. Dalam pembelajaran kooperatif 

TGT, meskipun proses belajar dilakukan secara berkelompok namun prestasi 

belajar yang diukur merupakan prestasi belajar individu. 

                      

4. Media Pembelajaran Berbasis Komputer 

a. Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu bentuk jamak dari kata 

“medium”, yang berarti sesuatu yang terletak di tengah. Dalam Webster Dictonary 

(1960), media adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai perantara dua pihak. 

Menurut Association for Educational Communications and Technology media 

adalah segala bentuk yang digunakan untuk menyalurkan informasi. Oleh karena 

itu, media pembelajaran dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengantarkan pesan 

pembelajaran antara pemberi pesan kepada penerima pesan (Sri Anitah, 2008: 10). 

Menurut Oemar Hamalik (1989: 36-37), media pembelajaran dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

a) Bahan-bahan cetakan atau bacaan, berupa bahan seperti : buku, LKS, handout, 

majalah, koran, buletin, folder, pamflet, dan lain-lainnya.  

b) Alat-alat audiovisual, yang tergolong kategori ini antara lain : (1) Media 

pembelajaran tanpa proyeksi, seperti : papan tulis, papan tempel, papan panel, 

diagram, poster, kartun, dan gambar. (2) Media pembelajaran tiga dimensi, 

seperti : model, benda asli, benda tiruan, drama, globe, peta, pameran, dan 

museum sekolah. (3) Media pembelajaran yang menggunakan teknik, seperti : 

slide, stripe, film rekaman, televisi, laboratorium, perkakas otoinstruktif, ruang 

kelas otomatis, sistem linear komunikasi, dan komputer. 

c) Sumber-sumber masyarakat berupa obyek-obyek peninggalan sejarah, 

dokumentasi, bahan-bahan masalah dan sebagainya. 

d) Kumpulan benda-benda (material collection). Berupa benda yang dibawa dari 

masyarakat ke sekolah untuk dipelajari seperti potongan sendok, daun, benih, 

bibit, bahan kimia dan sebagainya. 

Secara umum, media pembelajaran mempunyai kegunaan-kegunaan 

sebagai berikut : 
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a) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam 

bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka). 

b) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti misalnya : (1) 

objek yang terlalu besar, bisa digantikan dengan gambar, film atau model, (2) 

objek yang kecil, bisa dibantu dengan film, gambar, (3) gerak yang terlalu 

lambat atau terlalu cepat, dapat dibantu dengan timelapse. 

c) Dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat 

diatasi sifat pasif anak. Dalam hal ini media pembelajaran berfungsi untuk : 

(1) menimbulkan kegairahan belajar, (2) memungkinkan interaksi yang lebih 

langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan, (3) 

memungkinkan si pebelajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya 

(Arief S. Sadiman, 1996: 17-18). 

Dalam memilih media pembelajaran perlu mempertimbangkan beberapa 

faktor terkait sehingga media tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan yang 

ditetapkan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut : (1) Faktor manusiawi, 

yang bersumber dan berkenaan dengan faktor siswa (pelajar) dan faktor guru. (2) 

Faktor komunikasi yang efektif, yang bertalian dengan faktor siswa, faktor isi 

pelajaran, dan tujuan yang hendak dicapai. (3) Faktor biaya yang reasonable, 

yang bertalian dengan faktor tujuan yang hendak dicapai, faktor pasaran, dan 

faktor keadaan. (4) Faktor hambatan-hambatan praktis, yang bertalian dengan 

faktor keadaan, faktor waktu dan faktor fasilitas (Oemar Hamalik, 1989: 127). 

Dari batasan-batasan diatas dapat disimpulkan bahwa media adalah alat 

komunikasi dan sumber informasi. Fungsi utama media adalah untuk 

mempermudah komunikasi dan proses belajar. Media pembelajaran yang 

digabungkan dengan pengalaman langsung dapat membantu siswa 

mempersatukan pengalaman sebelumnya dan memfasilitasi belajar dari konsep 

yang abstrak. 

b. Media Berbasis Komputer 

Komputer merupakan salah satu media komunikasi yang populer dewasa 

ini. Mengingat proses belajar mengajar merupakan proses komunikasi, maka 

komputer dapat digunakan sebagai media dalam pembelajaran. Hal ini sejalan 
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dengan pendapat Azhar Arsyad (2009: 96) bahwa komputer dapat digunakan 

untuk mendukung proses pembelajaran, menurutnya ada dua macam pemakaian 

komputer dalam proses pembelajaran yaitu CAI (Computer Assisted Instruction) 

dan CMI (Computer Managed Instruction). CAI merupakan penggunaan 

komputer secara langsung dengan siswa untuk menyampaikan isi pelajaran, 

memberikan latihan-latihan dan mengantar kemajuan siswa, sedangkan CMI 

merupakan alat untuk membantu pengajar mengerjakan fungsi administratif. 

Penggunaan komputer ini diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk 

menyusun dan mengembangkan bahan ajar yang menarik, inovatif, dan 

merangsang serta menantang rasa ingin tahu siswa yang kemudian dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Kegunaan utama komputer adalah untuk 

simulasi, penanganan data, teknologi informasi dan pengolahan data. Melalui 

pemrogaman, komputer mampu memvisualisasikan materi-materi pelajaran yang 

sulit untuk disajikan, terutama mengenai fenomena fisik yang abstrak. Peran 

komputer dalam pembelajaran ada empat hal: (1) komputer sebagai pakar yang 

dirujuk (sebagai pengajar), (2) komputer sebagai pembimbing, (3) komputer 

sebagai penyimpan data akademik, dan (4) komputer sebagai pemeriksa. 

Meskipun dalam banyak hal komputer mengandung banyak kebaikan, 

namun dalam beberapa segi juga mengandung beberapa kelemahan diantaranya: 

(1) Kebutuhan pengetahuan yang luas dan mendalam tentang pemrograman yang 

berbagai ragam dan berbeda-beda. (2) Kebutuhan akan banyaknya biaya yang 

digunakan untuk menyusun program komputer. (3) Tenaga pemrograman 

komputer dewasa ini masih langka (Oemar Hamalik, 1989 : 25-26). 

Media komputer yang dipakai pada materi hidrokarbon ini menggunakan 

Macromedia flash yang menyajikan animasi dan simulasi walaupun tidak mutlak.  

Keunggulan media flash antara lain adanya fasilitas timeline yang siap digunakan 

untuk membuat game, presentasi multimedia, animator, pembuat halaman web 

dan untuk pelajar maupun pengajar multimedia (Azhar Arsyad, 2009: 162). 

Materi pokok hidrokarbon dalam penelitian ini, disajikan dalam bentuk 

media flash yang dilengkapi dengan permainan TTS dan roda impian. Penyajian 

materi berupa gambar dua dimensi berwarna-warni yang disertai gerakan-gerakan 
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yang dapat memperjelas materi dan membuat permainan lebih menyenangkan 

sehingga membuat siswa termotivasi dan tidak merasa bosan. 

5. Lembar Kerja Siswa  

a. Pengertian Lembar Kerja Siswa  

Ada beberapa definisi Lembar Kerja Siswa dari para ahli antara lain: (1) 

Djago Tarigan (1990: 47), menyebutkan LKS dapat digunakan dalam membahas 

sesuatu pokok bahasan. LKS adalah lembaran-lembaran yang berisi pedoman bagi 

siswa untuk melakukan suatu kegiatan yang terprogram. Di dalam lembaran 

tersebut terdapat informasi dan instruksi dari guru kepada siswa supaya siswa 

dapat mengerjakan sendiri suatu aktifitas. (2) Pustala (2007: 1) mengemukakan 

bahwa LKS adalah materi ajar yang dikemas secara integrasi sehingga 

memungkinkan siswa mempelajari materi tersebut secara mandiri. 

Berdasarkan pengertian LKS yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa LKS adalah suatu lembar kegiatan yang berisi petunjuk atau 

arahan dari guru kepada siswa supaya siswa dapat melaksanakan kegiatan guna 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 

b. Pengembangan dan Pemanfaatan LKS dalam Pembelajaran 

Apabila guru menggunakan lembar kerja sebagai sarana pembelajaran 

maka lembar kerja tersebut harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Suatu 

lembar kerja haruslah memenuhi berbagai persyaratan, diantaranya: (1) susunan 

sistematis, (2) terarah kepada pencapaian tujuan pembelajaran, (3) tegas, jelas, 

mudah dipahami siswa, 4)  mengembangkan kreativitas siswa, dan (5) produknya 

dapat dinilai (Djago Tarigan, 1990: 47). 

Beberapa hal mengenai pengembangan dan pemanfaatan LKS dalam 

pembelajaran: (1) Siswa akan mendapat uraian materi, tugas dan latihan yang 

berkaitan dengan materi yang diberikan. (2) Desain untuk LKS harus 

memperhatikan variabel ukuran, kepadatan halaman, dan kejelasan. (3) Langkah-

langkah dalam pengembangan LKS, yang meliputi: a) penentuan tujuan 

instruksional, b) pengumpulan materi, c) penyusunan elemen, d) cek dan 

penyempurnaan (Puslata, 2007: 1). 

6. Kualitas Belajar 
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Masih rendahnya kualitas belajar siswa dapat diketahui dari indikator 

kualitas proses dan hasil belajar. Menurut Wijaya Kusumah dan Dedi Dwitagama 

(2010: 73) indikator kualitas proses pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas dan 

interaksi belajar mengajar. Sedangkan indikator kualitas hasil pembelajaran dapat 

dilihat dari perasaan puas, rasa ingin tahu, prestasi dan produk belajar yang 

dihasilkan siswa.  

Dalam penelitian ini, kualitas proses belajar yang diamati adalah keaktifan 

siswa dan hasil belajar yang dimaksud adalah prestasi kognitif, afektif dan 

kepuasan siswa terhadap pembelajaran. 

a. Kualitas Proses Belajar 

Menurut Nana Sujana (2009: 59-62), dalam menilai proses belajar 

mengajar, terdapat beberapa kriteria yang biasa digunakan, antara lain: 

1) Konsistensi Belajar Mengajar dengan Kurikulum 

Kurikulum adalah program belajar mengajar yang telah ditentukan 

sebagai acuan apa yang seharusnya dilaksanakan. Keberhasilan proses belajar 

mengajar dilihat dari sejauh mana acuan tersebut dilaksanakan secara nyata dalam 

bentuk dan aspek-aspek berikut ini: (1) tujuan-tujuan pengajaran, (2) bahan 

pengajaran yang diberikan, (3) jenis kegiatan yang dilaksanakan, (4) cara 

melaksanakan setiap jenis kegiatan, (5) peralatan yang digunakan untuk masing-

masing kegiatan, dan (6) penilaian yang digunakan untuk setiap tujuan. 

2) Keterlaksanaannya oleh Guru 

Dalam hal ini adalah sejauh mana kegiatan dan program yang telah 

direncanakan dapat dilaksanakan oleh guru tanpa mengalami hambatan dan 

kesulitan yang berarti. Dengan demikian, apa yang direncanakan dapat 

diwujudkan sebagaimana seharusnya. Keterlaksanaan ini dapat dilihat dalam hal: 

(1) mengondisikan kegiatan belajar siswa, (2) menyiapkan sumber, alat, dan 

perlengkapan belajar, (3) waktu yang disediakan untuk kegiatan belajar mengajar, 

(4) memberikan bantuan dan bimbingan belajar kepada siswa, (5) melaksanakan 

penilaian proses dan hasil belajar siswa, dan (6) mengeneralisasikan hasil belajar 

mengajar saat itu dan tindak lanjut untuk kegiatan belajar mengajar berikutnya. 

3) Keterlaksanaannya oleh Siswa 
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Dalam hal ini, dinilai sejauh mana siswa melakukan kegiatan belajar 

sesuai dengan program yang telah ditentukan guru tanpa mengalami hambatan 

dan kesulitan yang berarti. Keterlaksanaan oleh siswa dapat dilihat dalam hal: (1) 

memahami dan mengikuti petunjuk yang diberikan guru, (2) siswa turut serta 

melakukan kegiatan belajar, (3) tugas-tugas belajar dapat diselesaikan 

sebagaimana mestinya, (4) memanfaatkan sumber belajar yang disediakan guru, 

dan (5) menguasai tujuan-tujuan pengajaran yang telah ditetapkan guru. 

4) Motivasi Belajar Siswa 

Keberhasilan proses belajar mengajar dapat dilihat dalam motivasi 

belajar yang ditunjukkan oleh para siswa pada saat melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar. Hal ini dapat dilihat dalam hal: (1) minat dan perhatian belajar siswa 

terhadap pelajaran, (2) semangat siswa untuk melakukan tugas-tugas belajarnya, 

(3) tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas-tugas belajarnya, dan (4) 

reaksi yang ditunjukkan siswa terhadap stimulus yang diberikan guru.  

5) Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Belajar 

Penilaian proses belajar mengajar terutama adalah melihat sejauh mana 

keaktifan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Keaktifan siswa dapat 

dilihat dalam hal: (1) turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya, (2) terlibat 

dalam pemecahan masalah, (3) bertanya pada siswa lain atau guru terhadap 

masalah yang dihadapinya, (4) melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan 

bimbingan guru, (5) menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang 

diperolehnya, (6) melatih diri dalam menyelesaikan soal atau masalah sejenis, dan 

(7) kesempatan menerapkan apa yang telah diperolehnya dalam menyelesaikan 

tugas atau persoalan yang dihadapinya.  

Menurut EM Zul Fajri dkk (2003: 36), keaktifan adalah kegiatan, 

kesibukan dalam bekerja atau berusaha. Kata keaktifan memiliki persamaam arti 

dengan aktivitas.  Klasifikasi aktivitas belajar antara lain: (1) Visual activies, 

misalnya membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan. (2) Oral 

activities misalnya: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. (3) Listening 

activities misalnya menguraikan, percakapan, diskusi, musik, pidato. (4) Writing 

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



28 
 

 

activities misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin. (5) 

Drawing activities misalnya menggambar, membuat grafik, peta, diagram, (6) 

Motor activities misalnya melakukan percoban, membuat konstruksi, model 

mereparasi, bermain, berkebun, dan berternak. (7) Mental activities misalnya 

menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, dan 

mengambil keputusan. (8) Emotional activities misalnya menaruh minat, merasa 

bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang dan gugup (Sardiman, 

2010: 101). 

Martinis Yamin (2007: 84) sependapat dengan Sardiman yaitu ada 

delapan aktivitas belajar siswa seperti diatas, akan tetapi yang dimaksud oral 

activities misalnya siswa mengemukakan fakta, ide, pendapat, gagasan, bertanya 

maupun menjawab pertanyaan. Dalam penelitian ini diambil empat aspek kegiatan 

siswa yaitu visual activities, oral activities, listening activities dan writing 

activites. 

6) Interaksi Guru dengan Siswa 

Interaksi guru dengan siswa berkenaan dengan komunikasi atau 

hubungan timbal balik antara siswa dengan guru atau siswa dengan siswa dalam 

melakukan kegiatan belajar. Hal ini dapat dilihat dalam: (1) tanya jawab antara 

guru dengan siswa atau antara siswa dengan siswa, (2) bantuan guru terhadap 

siswa yang melakukan kegiatan belajar mengajar, baik secara individual maupun 

secara kelompok, (3) dapatnya guru dan siswa tertentu dijadikan sumber belajar, 

(4) keberadaan guru senantiasa berperan sebagai fasilitator dan adanya 

kesempatan mendapat umpan balik secara berkesinambungan. 

7) Kemampuan Guru dalam Mengajar 

Kemampuan guru dalam mengajar merupakan puncak keahlian guru 

yang professional karena guru menerapkan semua kemampuan yang telah 

dimilikinya dalam pengajaran. Beberapa indikator dalam menilai kemampuan 

guru antara lain: (1) menguasai bahan pelajaran yang disampaikan kepada siswa, 

(2) terampil berkomunikasi dengan siswa, (3) menguasai kelas sehingga dapat 

mengendalikan siswa, (4) terampil menggunakan alat dan sumber belajar siswa, 

dan (5) terampil mengajukan pertanyaan, baik lisan maupun tulisan. 
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b. Kualitas Hasil Belajar 

Belajar adalah sebuah proses, dimana hasil dari proses belajar adalah 

perubahan tingkah laku, kecakapan dan berbagai sifat. Hasil dari proses belajar 

tersebut dapat dinilai melalui evaluasi. Menurut Nana Sudjana (2009: 22) “Hasil 

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya”. Hasil belajar siswa ini menampakkan diri pada 

perubahan tingkah laku, misalnya dari tidak mengetahui menjadi mengetahui 

(Masidjo, 1995: 92). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar yang 

tampak pada perubahan tingkah lakunya. Hasil belajar selalu dinyatakan dalam 

bentuk tujuan-tujuan (khusus) perilaku. Hasil belajar sebagai pengaruh yang 

memberikan suatu ukuran nilai setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

Gagne dalam Slameto (2010: 93) mengungkapkan bahwa ada lima 

macam kemampuan manusia yang merupakan hasil belajar, yaitu: (1) 

Keterampilan intelektual yang merupakan hasil belajar terpenting. (2) Strategi 

kognitif, mengatur cara belajar dan berpikir seseorang, termasuk kemampuan 

memecahkan masalah. (3) Informasi verbal. (4) Kemampuan motorik yang 

diperoleh di sekolah. (5) Sikap dan nilai yang berhubungan dengan arah serta 

intensitas emosional yang dimiliki seseorang.  

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan kompetensi didasarkan pada 

klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar 

membaginya menjadi tiga ranah, yaitu: (1) ranah kognitif, (2) ranah afektif, dan 

(3) ranah psikomotor (Nana Sudjana, 2009: 22-23).  

Andang Ismail (2006: 171) menyebutkan bahwa kepuasan belajar siswa 

merupakan hasil belajar. Variasi metode dan media merupakan faktor penting 

penentu keberhasilan pengajaran. Sedangkan menurut Evin Tri Rahayu (2009: 45) 

perasaan senang setelah pembelajaran, efektivitas, efisiensi media dan metode 

yang digunakan adalah indikator kepuasan siswa terhadap pembelajaran yang 

diterapkan. 
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Hasil belajar siswa dapat digunakan untuk memotivasi siswa, 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran oleh guru. Selain itu, 

pemanfaatan hasil belajar untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran harus didukung oleh siswa, guru, kepala sekolah, serta orang tua 

siswa (Depdiknas, 2003: 21).  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi hasil belajar bagi siswa 

adalah sebagai indikator pencapaian tujuan pembelajaran dan berfungsi sebagai 

umpan balik bagi guru dalam rangka peningkatan kualitas proses pembelajaran.  

 

7. Materi Pokok Hidrokarbon 

Hidrokarbon merupakan materi pokok bidang studi kimia yang diberikan 

kepada siswa SMA kelas X semester genap. Standar Kompetensi materi pokok ini 

adalah memahami sifat-sifat senyawa organik atas dasar gugus fungsi dan 

senyawa makromolekul. Sub pokok bahasan hidrokarbon dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Kekhasan Atom Karbon 

1) Karbon dapat Membentuk Empat Ikatan Kovalen 

Dalam Sistem Periodik Unsur (SPU), karbon memiliki nomor atom (Z = 6) 

dan nomor massa (A = 12); dengan simbol      , yang berarti terdapat 6 elektron, 6 

proton dan 6 netron. Konfigurasi atom karbon adalah 6C = 2  4 yang berarti 

terdapat 2 elektron di kulit pertama dan 4 elektron di kulit kedua, sehingga dalam 

SPU atom karbon terletak pada golongan IV A dan periode ke-2 (Sunardi, 2007: 

223). Dengan menggunakan struktur Lewis, elektron terluar (elektron valensi) dari 

atom karbon adalah empat. Struktur Lewis atom karbon dapat dijelaskan pada 

gambar 2. 
                                                  

                                            C 

 

Gambar 2. Struktur Lewis Atom Karbon 

Atom karbon memerlukan empat elektron lagi dari atom lain untuk 

mencapai kestabilannya. Sebagai contoh pada senyawa metana yang memiliki 

. . . . 

C12
6
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rumus CH4, terdapat empat elektron dari atom karbon yang mengikat empat 

elektron dari empat atom hidrogen, sehingga membentuk empat ikatan kovalen C-

H (Pudjaatmaka, 2002: 160). Strukur senyawa metana dijelaskan pada gambar 3. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Struktur Senyawa Metana 
 

Sedangkan struktur Lewis dari senyawa metana dapat disajikan pada 

gambar 4. 

 

 
 
 
 

Gambar 4. Struktur Lewis Senyawa Metana 
 

2) Atom Karbon dapat Membentuk Rantai Panjang 

Atom-atom karbon dapat saling berikatan untuk membentuk rantai karbon 

lurus, bercabang, dan melingkar atau siklik (membentuk cincin). Bentuk rantai 

dari atom karbon dapat dilihat pada gambar 5. 

  

 
 
                                       

 
 

Gambar 5. Rantai Karbon 
b. Atom C Primer, Sekunder, Tersier dan Kuarterner 
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Atom karbon dapat dibedakan menjadi atom karbon primer, atom karbon 

sekunder, atom karbon tersier dan atom karbon kuarterner. Definisi macam-

macam atom karbon dapat dijelaskan menggunakan ikatan antar atom kabon yang 

disajikan dalam gambar 6. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 6. Ikatan Antar Atom Karbon 
 

Atom karbon primer adalah atom karbon yang diikat oleh satu atom C 

lainnya. Atom karbon sekunder adalah atom karbon yang diikat oleh dua atom C 

lainnya. Atom karbon tersier adalah atom karbon yang diikat oleh tiga atom C 

lainnya. Atom karbon kuartener adalah atom karbon yang diikat oleh empat atom 

C lainnya. 

c. Senyawa Hidrokarbon 

Senyawa hidrokarbon adalah senyawa-senyawa kimia yang hanya terdiri 

dari atom-atom hidrogen dan atom-atom karbon. 

Penggolongan senyawa hidrokarbon berdasarkan jenis ikatan dan bentuk 

rantai, yaitu: 

1) Senyawa Hidrokarbon Jenuh dan Tak Jenuh 

Senyawa hidrokarbon jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang semua 

atom C dalam senyawa tersebut berikatan tunggal. 

Contoh : 

a) 2,4-dimetil pentana                                                         b) Siklobutana 

 

 

CH3 C

CH2

CH3

CH3

CH2 CH CH3

CH3

Atom C primer 

Atom C tersier Atom C kuarterner 

Atom C sekunder 

CH3 CH

CH3

CH2 CH3CH

CH3

CH2 CH2

CH2 CH2
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Senyawa hidrokarbon tak jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang salah 

satu atau lebih atom C pada senyawa tersebut berikatan rangkap dua atau rangkap 

tiga. 

Contoh : 

a) Etena        b) Propuna 

 

 

2) Senyawa Hidrokarbon Alifatik, Alisiklik, dan Aromatik 

Senyawa hidrokarbon alifatik merupakan senyawa hidrokarbon yang 

membentuk rantai karbon terbuka (lurus maupun bercabang). 

Contoh senyawa hidrokarbon alifatik : 

a) 2,4-dimetil heksana      b) 2,3-dimetil-2-butena 

 

 

 

Senyawa hidrokarbon alisiklik dan aromatik merupakan senyawa 

hidrokarbon yang membentuk rantai karbon melingkar (tertutup). Perbedaan 

diantara keduanya adalah senyawa aromatik mempunyai ikatan konjugasi (selang-

seling antara ikatan tunggal dan rangkap) sedangkan alisiklik tidak memiliki 

ikatan konjugasi. Contoh senyawa hidrokarbon alisiklik dan aromatik dijelaskan 

sebagai berikut. 

a) Siklopentana     b) Benzena (aromatik) 

 

 

 

        

a.  Alkana, Alkena dan Alkuna 

1) Alkana 

Alkana merupakan golongan senyawa hidrokarbon yang semua ikatan 

antaratom karbonnya merupakan ikatan tunggal dan membentuk rantai karbon 

terbuka. Oleh karena itu, alkana dapat dikelompokkan ke dalam hidrokarbon 

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

C C CH3CH3CH2 CH2

C C CH3CH3

CH3 CH3

CH3 CH

CH3

CH2 CH

CH3

CH2 CH3

CH

CH

CH
CH

CH

CH
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alifatik jenuh. Karena alkana memiliki kemiripan sifat dan juga mempunyai rumus 

umum yang sama yaitu CnH2n+2, maka senyawa alkana termasuk deret homolog 

sehingga penamaan alkana berakhiran ”-ana”. Contoh nama senyawa dari alkana 

dituliskan dalam tabel 5. 

Tabel 5. Delapan Nama Senyawa Alkana 

Jumlah 

Atom 

Rumus 

Alkana  

Rumus Struktur Nama 

1 
 

CH4 
CH H

H

H  

Metana 

2 

 

C2H6 

 

CH

HH

H

C H

H  

Etana 

3 
 

C3H8 
CH

HH

H

C

HH

C

H

H

 

Propana 

4 

 

C4H10 

 

CH

HH

H

C

HH

C

H

H

C

H

H

 

Butana 

5 

 

C5H12 

 

CH

HH

H

C

HH

C

H

H

C

H

H

C

H

H

 

Pentana 

6 

 

C6H14 

 

CH

HH

H

C

HH

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C H

H

 

Heksana 

7 
C7H16 

 
CH

HH

H

C

HH

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

HH

C H

 

Heptana 

8 C8H18 CH

HH

H

C

HH

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

HH

C

H

H

HC

 

Oktana 
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2) Alkena 

Alkena merupakan golongan senyawa hidrokarbon yang mempunyai 

ikatan rangkap dua dan ikatan antaratom karbonnya membentuk rantai karbon 

terbuka. Oleh karena itu, alkena dapat dikelompokkan ke dalam hidrokarbon 

alifatik tak jenuh. Karena alkena memiliki kemiripan sifat dan juga mempunyai 

rumus umum yang sama yaitu CnH2n, maka senyawa alkana termasuk deret 

homolog sehingga penamaan alkena berakhiran ”-ena”. Contoh nama senyawa 

dari alkena dituliskan dalam tabel 6. 

Tabel 6. Delapan Nama Senyawa Alkena 

Jumlah 

Atom 

Rumus 

Alkana 

Rumus Struktur Nama 

2 
 

C2H4 

C C

H H

HH

 

etena 

3 

 

C3H6 

 

C C

H H H

H C H

H

 

propena 

4 

 

C4H8 

 

C C

H H H

H C

H

H

C H

H

 

1-butena 

5 

 

C5H10 

 

C C

H H H

H C

H

H

C

H

HH

C H

H

 

2-

pentena 

6 

 

C6H12 

 

H

C

H

C C

H H H

H C

H

H

C

H

HH

C H

H

 

3-

heksena 

7 
C7H14 

 
C C

H H H

H C

H

H

C

H

HH

C

H

C

HH

HC

H  

1-

heptena 
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8 C8H16 
C C

H H H

H C

H

H

C

H

HH

C

H

C

HH

H

C

H

HC

H

 

2-oktena 

 

3) Alkuna 

Alkuna merupakan golongan senyawa hidrokarbon yang mempunyai 

ikatan rangkap tiga dan ikatan antaratom karbonnya membentuk rantai karbon 

terbuka. Oleh karena itu, alkuna dapat dikelompokkan ke dalam hidrokarbon 

alifatik tak jenuh. Karena alkuna memiliki kemiripan sifat dan juga mempunyai 

rumus umum yang sama yaitu CnH2n-2, maka senyawa alkana termasuk deret 

homolog sehingga penamaan alkuna berakhiran ”-una”. Contoh nama senyawa 

dari alkuna dituliskan dalam tabel 7. 

Tabel 7. Delapan Nama Senyawa Alkuna 

Jumlah  

Atom 

Rumus 

Alkana  

Rumus Struktur Nama 

2 C2H2 
CH C H  Etuna 

3 

 

C3H6 

 

C C

H

H C H

H

 

propuna 

4 

 

C4H8 

 

C C

H

H C H

H

C

H

H

 

1-butuna 

5 

 

C5H10 

 

C C

H

H

H

C

H

H

C HC

H

H

 

2-

pentena 
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6 

 

C6H12 

 H

C C

H

H

H

C

H

H

CC H

H

C

H

H

 

2-

heksuna 

7 
C7H14 

 
C

H H

C C

H

H

H

C

H

H

CC

H

C

H

H H

H

 

2-

heptuna 

8 C8H16 H

H

CC

H H

C C

H

H

H

H

C

H

H

CC

H

H

C

H

H

H

H

 

2-oktuna 

 

d. Tata Nama  Senyawa Hidrokarbon 

Senyawa-senyawa hidrokarbon seperti alkana, alkena dan alkuna tidak 

selalu membentuk rantai karbon yang lurus, tetapi senyawa-senyawa tersebut 

dapat membentuk rantai karbon yang bercabang. Oleh karena itu, untuk 

membedakan senyawa-senyawa alkana, alkena, dan alkuna (khususnya pada 

rantai bercabang), digunakan aturan sistematis. Senyawa hidrokarbon bercabang 

terdiri dari rantai karbon induk (rantai terpanjang) dan gugus cabang. Gugus 

cabang yang terikat pada rantai hidrokarbon induk umumnya berupa gugus alkil. 

Rumus umum gugus alkil adalah CnH2n-1. Gugus cabang (alkil) untuk tatanama 

senyawa hidrokarbon bercabang disajikan pada tabel 8. 

Tabel 8. Nama  dan Struktur Gugus Alkil 

Gugus Alkil Nama Alkil 
CH3-  

Metil 

C2H5-  
Etil 

C3H7-  
Propil 

C4H9-  
Butil 

C5H11-  
Amil (bukan pentil) 

Khusus rantai cabang pada C ke-2 Nama 
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CH3 CH

CH3  

Isopropil 

 
 
 

Isobutil 

 

1) Tatanama Alkana 

a. Alkana rantai lurus 

Contoh :  

 

 

 

 

b. Alkana rantai bercabang 

Aturan IUPAC untuk penamaan alkana bercabang adalah sebagai berikut: 

1. Nama alkana bercabang  

Bagian pertama, dibagian depan yaitu nama cabang. 

Bagian kedua, di bagian belakang, yaitu nama rantai induk. 

Contoh : 

CH3 CH2 CH2 CH3CH

CH3

CH2

 

 

2. Rantai induk adalah rantai terpanjang dalam molekul. Bila terdapat rantai 

terpanjang maka harus dipilih yang mempunyai cabang terbanyak. Induk 

diberi nama alkana bergantung pada panjang rantai. 

3. Cabang diberi nama alkil, yaitu nama alkana yang sesuai dengan mengganti 

akhiran ana menjadi il. 

4. Posisi cabang dinyatakan dengan awalan angka. Untuk itu rantai induk perlu 

dinomori. Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian 

rupa sehingga posisi cabang mendapat nomor terkecil. 

 

Induk 

Cabang 2-Metil butana 
  Cabang Induk   

CH3 CH

CH3

CH2

CH

HH

H

C

HH

C

H

H

C

H

H

C

H

H n-pentana 
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Contoh : 

 
 

 

5. Jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, hal ini dinyatakan dengan awalan 

di,tri, tetra dan penta dan seterusnya. 

Contoh : 

 

   
  
 
     
 
 
 
 
6.  Cabang-cabang yang berbeda disusun sesuai urutan abjad dari nama cabang 

itu. Misalnya pada struktur berikut : 

 

  

 

Nama struktur diatas adalah 3-etil-4,4-dimetil heptana. Dari nama struktur 

diatas menunjukan bahwa penempatan gugus etil ditulis lebih dahulu daripada 

metil. 

7.  Jika penomoran ekivalen dari kedua ujung rantai induk, maka harus dipilih 

sehingga cabang harus ditulis terlebih dahulu dan mendapat nomor terkecil. 

      Contoh : 

 

 

 
      Nama struktur diatas adalah 4-etil-3-metil heptana 

Berdasarkan aturan tersebut di atas, penamaan alkana dapat dilakukan dengan 

mengikuti langkah sebagai berikut: 

1 2 3 4 5 6 

CH3 CH2 CH2 CH3CH

CH3

CH2

CH3 CH2 CH3CH

CH3

CHCH2

CH3

CH3 CH2 CH3CH

CH3

CH2

CH3

C

CH3

   2,3-dimetil heksana 
 

2,3,3-trimetil-heksana 
 

CH3 CH2 CH3CH

CH3 C2H5

CH2 CH CH2

CH3 CH2 CH3CH

CH3 C2H5

CH2 C

CH3

CH2

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 
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a. Memilih rantai induk, yaitu: rantai terpanjang yang mempunyai cabang 

terbanyak. 

b. Memberi penomoran, dimulai dari salah satu ujung sehingga cabang 

mendapat nomor terkecil. 

c. Menuliskan nama dimulai dengan nama cabang yang disusun menurut 

abjad, kemudian diakhiri dengan nama rantai induk. Posisi cabang 

dinyatakan dengan awalan angka. Antara angka dengan angka dipisahkan 

dengan tanda koma (,) dan antara angka dengan huruf dipisahkan dengan 

tanda jeda (-). 

2) Tatanama Alkena 

a. alkena rantai lurus 

 

 

 

b. alkena rantai bercabang 

1. Nama alkena didapat dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti 

akhiran ana menjadi ena. 

     Contoh : C2H4   = etena 

                    C3H6 = propena 

2. Rantai induk dipilih rantai perpanjang yang mengandung ikatan rangkap. 

3. Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian ikatan 

rangkap mendapat nomor kecil. 

4. Posisi ikatan rangkap ditunjukan dengan awalan angka, yaitu nomor dari 

atom karbon berikatan rangkap yang paling pinggir (nomor terkecil).  

 

CH2 CH3CH2 CH       

 

CH3CH3 CH CH2CH
    

5. Penulisan cabang-cabang sama seperti pada alkana. 

 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 

 
2-pentena CH3 CH2CH CH3CH

CH3 CH2CH2 CH CH2

 
1-pentena 

 
1-butena 

 
2-pentena 
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    Contoh 1:  

 

 

 

Nama struktur diatas adalah 6-metil-2-heptena 

Contoh 2 : 

CH3CH2

CH3CH3 C CH2 CH

 

 

           CH2CH3 CH CHCH  
 

Contoh 3: 
 
 
 
 
 
                                       2-etil-4-metil-1,3-heksadiena 
 

3) Tatanama Alkuna 

Nama alkuna diturunkan dari nama alkuna yang sesuai dengan mengganti 

akhiran ana menjadi una. 

Contoh : C2H2 = etuna   

    C3H4 = propuna 

               C4H6 = butuna 

Tanama alkuna bercabang sama seperti penamaan alkena. 

Contoh 1 :   

 

                                       

Contoh 2 :  

 
 
 
 
 
 

4 1 2 3 5 6 7 

1 2 3 4 5

CH2CC

CH2 CH2

CH3

CH3

CH3

CH

C2H5

CH2CCCH3 CH

C2H5

1 2 3 4 

5 

6 

CH3

CH3

CH3 CC CH
1 2 3 4 5 

CH3CH3

C2H5

CC CH CH3

CH3

CH3 CC

CH2

CH

4-metil-2-heksuna 

1 2 3 4 

5 

6 

1 

2 
3 4 5

1,3-pentadiena 
 

CH3CH

CH3

CHCH3 CH2 CHCH2

2,4-dimetil pentena 

4-metil-1-butuna  
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Contoh 3 :  
 

CH3C CCCH CH

C3H7  
 
e. Isomer 

Senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi berbeda struktur 

atau rumus bangunnya disebut isomer (Yunani iso = sama, meros = bagian). 

Dengan kata lain isomer adalah senyawa-senyawa yang berbeda strukturnya, 

tetapi mempunyai rumus molekul yang sama.  

1) Isomer Alkana  

Alkana dengan jumlah atom karbon 1 sampai 3 tidak memiliki isomer. 

Jadi, alkana yang mulai mempunyai isomer adalah butana (C4H10) dan seterusnya. 

Keisomeran alkana mempunyai keisomeran kerangka, karena perbedaan struktur 

terletak pada kerangka atom karbonnya. Makin banyak atom karbonnya, makin 

banyak pula kemungkinan ”isomernya”. Perbedaan struktur molekul ini 

menyebabkan perbedaan sifat dari masing-masing senyawa. Ada dua 

kemungkinan  struktur yang diperoleh dari senyawa butana yaitu: 

a) n-butana yang memiliki titik didih = -0,5°C 

 

 

 

b) Isobutana yang memiliki titik didih = -10°C 

 

 

 

 

 

2) Isomer Alkena 

Keisomeran pada alkena dapat berupa keisomeran struktur (karena 

perbedaan cara atom-atom saling berkaitan, apa mengikat apa). Pada alkena 

isomer ini dapat terjadi karena perbedaan posisi ikatan rangkap atau perbedaan 

1 2 3 4 5 6 

CH

HH

H

C

HH

C

H

H

C

H

H

C

H

CH

HH

H

C

H

H

C

H

H

H

3-propil-1,4-heksadiuna  
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kerangka atom karbon. Sebagai contohnya pada senyawa butena yang mempunyai 

tiga isomer, yaitu: 

C C

H H H

H C

H

H

C H

H

    

          (i) 1- butena                             (ii) 2-butena 

 

 

Keisomeran pada alkena juga dapat berupa keisomeran ruang, yang terjadi 

karena perbedaan susunan ruang atom-atom molekulnya. Keisomeran ruang 

tergolong isomer geometris, karena perbedaan orientasi gugus-gugus di sekitar 

ikatan rangkap. Pada 2-butena dikenal: cis-2-butena dan trans 2-butena. Keduanya 

memiliki struktur sama tapi berbeda konfigurasinya (orientasi gugus-gugusnya). 

Pada cis-2-butena, kedua gugus metil terletak pada sisi yang sama dari ikatan 

rangkap sedangkan pada trans-2-butena, kedua gugus metil terletak pada sisi yang 

berseberangan. 

 

          

 

                

                   cis-2-butena                                                trans-2-butena 

 

3) Isomer Alkuna 

Keisomeran alkuna tergolong keisomeran struktur, alkuna tidak 

mempunyai keisomeran geometris. Keisomeran pada alkuna mulai terdapat pada 

butuna yang mempunyai 2 isomer. 

   

   (i)  1-butuna         (ii)  2-butuna 

 

 

H

C C

H H H

H C

H

H

C H

H C C

H
H
H

H C

H

H

C

H

H

(iii) 2-metil-propena 

CH3 C C CH3

C C
H

H CH3

H3C

C C

HH

CH3H3C

CH3C CH2CH
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f. Sifat-Sifat Senyawa Hidrokarbon 

1) Sifat Fisik Senyawa Hidrokarbon 

a. Kelarutan Senyawa Hidrokarbon 

Pada umumnya, senyawa-senyawa hidrokarbon sukar atau kurang larut 

dalam air atau pelarut polar tetapi mudah larut dalam pelarut non polar seperti 

tetraklorometana. Sebagai contoh bensin dengan jumlah atom C dari 5 sampai 12 

tidak dapat larut dalam air. 

b. Titik Didih dan Titik Lebur Senyawa Hidrokarbon 

Semakin besar massa molekul relatif alkana makin tinggi titik didih, titik 

leleh, dan massa jenisnya. Pada suhu kamar berwujud gas, suku berikutnya 

berwujud cair dan suku tinggi mulai C18H38 berwujud zat padat. Sifat fisik alkana 

dijelaskan pada tabel 9. 

Tabel 9. Sifat Fisik Alkana 

Nama 
Senyawa 

Rumus  
Molekul 

Titik leleh 
(°C) 

Titik didih 
(°C) 

Fase  
pada 25°C 

 
Metana 

 
Etana 

 
Propana 

 
Butana 

 
Pentana 

 
Heksana 

 
Heptana 

 
Oktana 

 
Nonana 

 
Dekana 

 
Oktadekana 

 
CH4 

 
C2H6 

 
C3H8 

 
C4H10 

 
C5H12 

 
C6H14 

 
C7H16 

 
C8H18 

 
C9H20 

 
C10H22 

 

C18H38 

 
-182,5 

 
-183,2 

 
-187,7 

 
-138,3 

 
-129,7 

 
-95,3 

 
-90,6 

 
-56,8 

 
-53,6 

 
-25,6 

 
28,2 

 
-161,5 

 
-88,6 

 
-42,1 

 
-0,5 

 
36,1 

 
68,7 

 
98,4 

 
125,7 

 
150,8 

 
174 

 
316,1 

 
Gas 

 
Gas 

 
Gas 

 
Gas 

 
Cair 

 
Cair 

 
Cair 

 
Cair 

 
Cair 

 
Cair 

 
Padat 
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Senyawa-senyawa hidrokarbon tak jenuh mempunyai titik didih lebih 

rendah daripada senyawa hidrokarbon jenuh, meskipun jumlah atom C-nya sama. 

Sebagai contoh, etana mempunyai titik didih -88,6°C sedangkan etena 

mempunyai titik didih -104°C (Sunardi, 2007: 256- 258).                          

Isomer hidrokarbon rantai bercabang mempunyai titik didih lebih rendah 

dibandingkan dengan hidrokarbon rantai lurus. Sebagai contoh, n-butana 

mempunyai titik didih sebesar -0,5°C dan isobutana mempunyai titik didih 

sebesar -10°C. 

2) Sifat Kimia 

Sifat-sifat kimia senyawa hidrokarbon seperti alkana, alkena dan alkuna 

dapat mengalami reaksi-reaksi kimia dengan zat lain dan membentuk zat baru. 

Sebagai contoh alkana yang merupakan parafin (sukar beraksi) dapat mengalami 

reaksi-reaksi kimia seperti reaksi pembakaran, subtitusi dan perekahan (cracking), 

sedangkan alkena dan alkuna dapat bereaksi untuk membentuk senyawa lain 

diantaranya melalui reaksi-reaksi pembakaran, adisi dan polimerisasi. 

Berikut ini beberapa contoh reaksi senyawa-senyawa hidrokarbon. 

a. Reaksi alkana 

1) Reaksi pembakaran yang menghasilkan karbondioksida dan uap air.  

         Misalnya pembakaran propana sebagai berikut. 

         C3H8 (g) + 5 O2 (g)                 3 CO2  (g) + 4 H2O (l) 

2) Reaksi substitusi metana menghasilkan klorometana atau metil klorida. 

Reaksi ini disebut klorinasi. 

         CH4 + Cl2                 CH3Cl + HCl  

3) Reaksi perekahan etana menghasilkan etena dan gas hidrogen yang 

digunakan dalam industri. Contoh reaksi perekahan etana sebagai berikut: 

 

   C2H6                  C2H4 + H2 

b. Reaksi alkena 

1)   Reaksi pembakaran 

Seperti halnya alkana, alkena suku rendah mudah terbakar. Reaksi 

pembakaran etena menghasilkan karbon dioksida dan air. 

cracking 
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         C2H4  + 3 O2                 2 CO2  + 2 H2O 

2)   Reaksi adisi  

     a.  Misalnya propena dengan air untuk menghasilkan alkohol. 

        + H2O    

     b.  Reaksi adisi propena dengan HCl untuk menghasilkan 2-kloropropana 

                                    + HCl  

c. Polimerisasi etena menghasilkan polietena 

 n ( ) n 

c.   Reaksi alkuna 

      Reaksi antara etuna dengan gas hidrogen membentuk etana. 

     C2H6                 C2H2 + 2 H2                                                                                                   

(Michael Purba, 2007: 226-229) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH2 CH2 CH3 CH2OH

CH3CH2 CH CH3CH3 CHCl

CH2 CH2 CH2 CH2
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B. Penelitian yang Relevan 

1. Cher Hendricks (2009: 2) dalam jurnalnya yang berjudul ”Using Action 

Research to Improve Educational Practices” yang menyatakan bahwa action 

research adalah kesempatan paling baik untuk menjadikan sekolah sebagai 

tempat yang lebih baik untuk siswa dan pendidik. Action research akan 

memberikan dampak positif pada proses pembelajaran bila siswa dan 

pendidik terlibat aktif di dalamnya. 

2. Mohammad Ali Salmani Nodoushan (2009: 212) dalam jurnalnya yang 

berjudul “Improving Learning and Teaching Through Action Research” 

menyebutkan bahwa penelitian tindakan kelas praktis dilakukan, 

pembelajaran akan berlangsung lebih terencana dan tujuan pembelajaran akan 

tercapai. 

3. Penelitian yang dilakukan Erlika Setyaningsih (2009) yang berjudul 

“Pembelajaran Kooperatif Metode TGT Menggunakan Permainan Ular 

tangga dan TTS Dalam Bentuk Media Flash dengan Memperhatikan Memori 

dan Emotional Quotient (EQ)”. Penelitian ini merupakan studi kasus 

pembelajaran kimia untuk meningkatkan prestasi belajar materi struktur atom 

pada siswa kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2008/2009. 

Hasil penelitiannya adalah terdapat pengaruh metode pembelajaran TGT 

menggunakan permainan ular tangga dan TTS terhadap prestasi belajar kimia. 

Metode pembelajaran TGT menggunakan permainan ular tangga dan Teka 

Teki Silang dapat meningkatkan prestasi belajar kimia siswa. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Murni (2007) dengan judul “Pengaruh 

Pembelajaran Kimia dengan metode TGT Menggunakan Permainan Ular 

Tangga dan Pyramid terhadap Prestasi Belajar Sistem Koloid dengan 

Memperhatikan Kemampuan Awal Siswa”. Dalam penelitian ini, populasi 

adalah siswa kelas XI SMA Negeri Mojolaban tahun pelajaran 2006/2007. 

Salah satu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembelajaran kimia 

dengan metode TGT menggunakan permainan ular tangga lebih baik 

dibandingkan menggunakan permainan Pyramid terhadap Prestasi Belajar 

Sistem Koloid. 
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C. Kerangka Berpikir 

Kualitas belajar siswa dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern. Salah 

satu faktor ekstern yang perlu diperhatikan diantaranya adalah pemilihan metode 

pembelajaran. Metode pembelajaran yang efektif adalah metode yang disesuaikan 

dengan tujuan pembelajaran, materi yang disampaikan, kondisi siswa, dan sarana 

yang tersedia. 

Sebagian besar pembelajaran yang dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta masih menggunakan metode ceramah, sehingga siswa tidak ikut terlibat 

secara aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Guru kurang mengoptimalkan 

penggunaan media dalam pembelajaran. Akibat dari kebiasaan tersebut siswa 

menjadi kurang kreatif dalam memecahkan masalah, partisipasi rendah, kerja 

sama dalam kelompok tidak optimal, kegiatan belajar mengajar tidak efisien dan 

pada akhirnya hasil belajar menjadi rendah.  

Hidrokarbon merupakan salah satu materi pokok dalam pelajaran kimia 

bagi siswa kelas X dan dianggap sulit oleh sebagian siswa SMA Muhammadiyah 

1 Surakarta. Materi ini memerlukan daya pemahaman dan daya hafalan yang 

cukup. Oleh karena itu diperlukan suatu metode yang dapat mempermudah cara 

belajar siswa. Dalam penelitian ini metode pembelajaran yang digunakan adalah 

metode pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games Tournaments) berbantuan 

media flash dan dilengkapi LKS.  

Metode pembelajaran kooperatif TGT adalah proses pembelajaran dalam 

kelompok-kelompok kecil dengan fasilitator teman sejawat yang memiliki kriteria 

tertentu sehingga para siswa merasa lebih fair, senang, dan terjadi konstruksi 

pengetahuan yang lebih kuat diantara mereka. Diskusi dalam bentuk kelompok-

kelompok kecil ini sangat efektif untuk memudahkan siswa dalam memahami 

materi dan memecahkan suatu permasalahan.  

Media flash yang dilengkapi LKS digunakan pada setiap tahapan metode 

TGT. Teka-Teki Silang yang terdapat pada LKS dan Roda Impian yang disajikan 

menggunakan media flash dimaksudkan untuk memberi unsur permainan 

akademik pada proses pembelajaran. Dengan adanya permainan akademik ini 

diharapkan siswa dapat tertarik dan tidak bosan dalam belajar kimia serta dapat 
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mengarahkan siswa untuk kerjasama dalam kelompok. Sedangkan LKS digunakan 

untuk mencari penyelesaian dari permasalahan yang ada serta dapat mengukur 

kemampuan siswa dengan menggunakan latihan soal yang ada di dalamnya.  

Dari uraian di atas, diduga bahwa penggunaan metode kooperatif TGT 

dapat meningkatkan kualitas belajar siswa yang mencakup kualitas proses dan 

hasil belajar. Skema kerangka berpikir dapat dilihat pada gambar 7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Gambar 7. Kerangka Berpikir 
 
 
 
 
 
 

 

Kondisi 
Awal 

Guru  
Belum menerapkan 
metode  kooperatif TGT 
berbantuan media flash 
dilengkapi LKS pada 
materi hidrokarbon 
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Menerapkan metode  
kooperatif TGT 
berbantuan media flash 
dilengkapi LKS pada 
materi hidrokarbon 
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Membentuk siswa 
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media flash yang 
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Siklus II 
Membentuk siswa 
dalam kelompok 
kecil dan 
memanfaatkan media 
flash yang 
dioperasikan siswa 
secara berkelompok 
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Akhir 
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berbantuan media flash 
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meningkatkan kualitas 
proses dan hasil belajar 
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, dapat dikemukakan 

hipotesis tindakan sebagai berikut: 

1. Penerapan pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games Tournaments) 

berbantuan media flash dilengkapi LKS dapat meningkatkan kualitas proses 

belajar siswa pada materi pokok hidrokarbon. 

2. Penerapan pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games Tournaments) 

berbantuan media flash dilengkapi LKS dapat meningkatkan kualitas hasil 

belajar siswa pada materi pokok hidrokarbon. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas X.7 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2009/2010 yaitu 

pada bulan Januari - Juni 2010. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara 

bertahap. Penjelasan mengenai alokasi waktu penelitian dapat dilihat pada tabel 

10. 

Tabel 10. Alokasi Waktu Penelitian  

No Kegiatan  Bulan 
Januari Februari Maret April Mei Juni 

1 Persiapan 
a. Observasi Awal 
b. Pengajuan Judul 

      

2 Penyusunan Proposal       
3 Pembuatan Instrumen      
4 Analisis Instrumen      
5 Pengumpulan Data 

a. Siklus I 
b. Siklus II 

      

6 Pengolahan Data     
7 Penyusunan Laporan       

 

Pengumpulan data dilakukan pada bulan April sampai Mei. Hal ini 

dikarenakan materi hidrokarbon adalah materi terakhir yang diberikan kepada 

kelas X semester genap. Sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang 

telah dibuat, alokasi waktu untuk penyampaian materi hidrokarbon adalah 15 jam 

pelajaran yaitu 11 x 45 menit untuk pembelajaran dan 4 x 45 menit untuk 

evaluasi.  
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa kelas X.7 semester genap SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2009/2010. Pemilihan subjek dalam 

penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa subjek tersebut mempunyai 

permasalahan-permasalahan yang telah teridentifikasi pada saat observasi awal. 

Penggunaan metode dan media yang telah dirancang, diharapkan tepat diterapkan 

pada siswa kelas X.7 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Objek penelitian ini 

adalah kualitas proses dan hasil belajar siswa. Kualitas proses belajar yang 

dimaksud adalah keaktifan siswa. Sedangkan kualitas hasil belajar yang dimaksud 

adalah ketuntasan dan kepuasan siswa terhadap pembelajaran yang diterapkan. 

 

C. Metode Penelitian  

Pada dasarnya desain penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 

(Classroom Action Research). Penelitian tindakan kelas bersifat praktis dengan 

tujuan utama untuk memecahkan masalah-masalah dalam pembelajaran yang 

sehari-hari dialami oleh guru dan siswa dimana pelaksanaannya dilakukan dalam 

kawasan kelas atau sekolah tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena sumber data langsung 

berasal dari permasalahan yang dihadapi guru atau peneliti dan data deskriptif 

berupa kata-kata atau kalimat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penelitian deskriptif 

bertujuan membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Metode 

deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data 

yang akurat dan akan mempermudah dalam proses analisis. Solusi dari 

permasalahan tersebut dirancang berdasarkan kajian teori pembelajaran dan input 

dari lapangan (Kasihani Kasbolah, 2001: 45). 

Rancangan solusi yang dimaksud adalah tindakan berupa penerapan 

pembelajaran TGT berbantuan media flash dilengkapi LKS. Supaya diperoleh 

hasil yang maksimal, cara penerapan pembelajaran TGT berbantuan media flash 

dilengkapi LKS dilakukan melalui tindakan siklus dalam setiap pembelajarannya, 

maksudnya adalah cara penerapan pembelajaran TGT berbantuan media flash 
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dilengkapi LKS pada siklus pertama sama dengan yang diterapkan pada 

pembelajaran siklus kedua, hanya saja refleksi terhadap setiap pembelajaran 

berbeda tergantung pada fakta dan interpretasi data yang ada. 

 

D. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Data Penelitian 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data informasi 

tentang keadaan siswa dilihat dari aspek kualitatif dan kuantitatif. Aspek kualitatif 

berupa data hasil observasi, wawancara, kajian dokumen atau arsip dengan 

berpedoman pada lembar pengamatan dan pemberian angket yang 

menggambarkan proses pembelajaran di kelas. Aspek kuantitatif yang dimaksud 

adalah hasil penilaian belajar dari materi pokok hidrokarbon berupa nilai yang 

diperoleh siswa dari tes kognitif, tes aspek afektif, tes angket keaktifan dan angket 

kepuasan siswa terhadap pembelajaran baik siklus I maupun siklus II. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data utama yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

a. Pengamatan 

Pengamatan yang peneliti lakukan adalah pengamatan berperan serta 

secara pasif. Pengamatan ini dilakukan terhadap guru ketika melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar di kelas. Pengamatan dilakukan oleh peneliti dengan 

mengambil tempat duduk paling belakang. Dalam posisi itu peneliti dapat lebih 

leluasa melaksanakan pengamatan terhadap keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. 

b. Wawancara atau Diskusi 

Wawancara atau diskusi dilakukan dua kali di akhir siklus terhadap siswa. 

Wawancara yang dilakukan berpedoman atas dasar hasil dan pengamatan di kelas 

maupun kajian dokumen. Wawancara atau diskusi dilakukan oleh peneliti pada 

pedoman wawancara yang telah dibuat. Wawancara bersama siswa dilakukan 

untuk memperjelas evaluasi tindakan yang telah dilaksanakan. Sedangkan diskusi 

dengan guru dilakukan setelah melakukan pengamatan terhadap kegiatan belajar 
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mengajar. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang berbagai hal 

yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran hidrokarbon. Dari hasil 

wawancara, pengamatan dan kajian dokumen yang telah dilakukan maka dapat 

diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan pembelajaran 

hidrokarbon. 

Dalam kegiatan diskusi itu peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut: (1)  

mengemukakan catatan hasil pengamatan terhadap keaktifan siswa dalam proses 

KBM sesuai dengan fokus penelitian, (2) mengemukakan segi-segi kelebihan dan 

kekurangan guru dalam penerapan pembelajaran yang telah direncanakan, (3) 

menyamakan persepsi antara guru dan peneliti tentang hal-hal yang perlu 

dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran hidrokarbon. Dengan kata lain, 

pada akhir setiap kegiatan diskusi disepakati hal-hal yang perlu dilakukan pada 

siklus berikutnya untuk meningkatkan keefektifan penerapan pembelajaran 

kooperatif TGT berbatuan media flash dilengkapi LKS sehingga dapat 

meningkatkan kualitas belajar siswa. 

c. Kajian Dokumen 

Kajian juga dilakukan terhadap berbagai dokumen atau arsip yang ada 

seperti kurikulum, rencana pembelajaran yang dibuat guru, buku atau materi 

pelajaran. 

d. Angket 

Angket diberikan kepada siswa untuk mengetahui berbagai hal yang 

berkaitan dengan proses belajar mengajar pada materi pokok hidrokarbon. Angket 

diberikan pada akhir penelitian tindakan. Dengan menganalisis informasi yang 

diperoleh dari angket tersebut, maka dapat diketahui ada tidaknya peningkatan 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran kimia materi pokok hidrokarbon. 

Jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup. Responden atau siswa 

memberikan jawabannya dengan memilih salah satu jawaban yang telah tersedia 

di dalam angket. Penyusunan angket diawali dengan pembuatan kisi-kisi angket. 

Konsep alat ukur tersebut berisi variabel dan indikator yang disusun sesuai dengan 

tujuan penilaian angket. Indikator yang telah disusun kemudian dijadikan sebagai 

acuan untuk membuat item-item yang tertulis di dalam angket. 
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Penyusunan angket menggunakan skala Likert yaitu dengan menggunakan 

rentang mulai dari pernyataan sangat positif sampai pernyataan sangat negatif, 

alternatif pilihan jawaban yang diberikan adalah sangat setuju (SS), setuju (S), 

tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS) (Depdiknas, 2003: 20). Teknik 

penilaian angket menggunakan skala Likert disajikan pada tabel 11. 

Tabel 11. Teknik Penilaian Angket 

Pernyataan Sangat  
Setuju 

Setuju Tidak 
Setuju 

Sangat Tidak 
Setuju 

Pernyataan Positif 4 3 2 1 

Pernyataan Negatif 1 2 3 4 

 

e. Ulangan Harian  

Ulangan harian dilaksanakan di akhir siklus dan bertujuan untuk 

mengetahui implikasi dari tindakan yang telah diberikan dalam proses 

pembelajaran terhadap penguasaan konsep materi dan hasil belajar siswa pada 

materi pokok hidrokarbon. Dengan perkataan lain, ulangan disusun dan dilakukan 

untuk mengetahui tingkat kemampuan kognitif siswa sesuai dengan siklus yang 

ada. Ulangan harian dilaksanakan dua kali yaitu di akhir siklus I dan di akhir 

siklus II. Variabel kualitas proses pembelajaran dan instrumen penilaiannya 

disajikan dalam tabel 12. 

Tabel 12. Variabel Kualitas Proses Pembelajaran yang Dinilai dan Instrumen   
Penilaiannya 

 
Aspek Indikator Instrumen 

Oral activities 
(Martinis Yamin, 
2007: 84). 

Siswa bertanya kepada guru jika ada hal 
yang kurang jelas. 

Lembar 
observasi, 
angket dan 
wawancara. 

Siswa  menjawab pertanyaan yang 
diajukan guru tanpa ditunjuk.  

Visual activities 
(Sardiman, 2010: 
101). 

Siswa memberikan perhatian selama 
presentasi kelas.  
Siswa memberikan perhatian selama 
presentasi kelompok. 

Listening activities 
(Sardiman, 2010: 

Siswa mendengarkan penjelasan dari 
guru. 

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



 
 

 

56 

101). Siswa mendengarkan penjelasan dari 
teman yang sedang presentasi. 

Writing activities 
(Sardiman, 2010: 
101). 

Siswa menulis hasil pemecahan masalah 
dalam diskusi. 
Siswa maju dan menulis jawaban soal 
pada papan tulis tanpa ditunjuk. 

Oral activities 
(Sardiman, 2010: 
101). 

Siswa aktif berdiskusi untuk memecahkan 
masalah yang diberikan guru. 
Siswa memberikan ide/gagasan untuk 
memecahkan masalah dalam diskusi 
kelompok. 

 

Tabel 13. Variabel Kualitas Hasil Belajar  yang Dinilai dan Instrumen 
Penilaiannya 

 
Aspek Indikator Instrumen 

Penilainnya 
Kognitif Tercapainya nilai batas 

tuntas (KKM) 
Ulangan harian 

Kepuasan siswa terhadap 
pembelajaran 

Tercapainya kepuasan 
siswa terhadap 
pembelajaran 

Angket dan 
wawancara 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua yaitu instrumen 

pembelajaran dan instrumen penilaian. 

1. Instrumen Pembelajaran 

a. Silabus 

Silabus yang digunakan dalam penelitian adalah silabus yang telah disusun 

oleh sekolah. 

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran disusun oleh peneliti dan disetujui 

guru dengan tujuan supaya pelaksanaan PBM dapat terstruktur dengan baik. 

2. Instrumen Penilaian 

a. Instrumen Penilaian Kognitif 

Dalam penelitian ini digunakan bentuk tes objektif untuk penilaian 

kognitif.  Adapun langkah pembuatan tes terdiri dari: (1) membuat kisi-kisi soal 

tes, (2) menyusun soal tes dan (3) mengadakan uji coba tes (tryout). 
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Tes objektif yang digunakan sebagai instrumen terdiri dari 25 butir soal. 

Sebelum tes digunakan untuk mengambil data dalam penelitian, tes diujicobakan 

terlebih dahulu untuk mengetahui apakah instrumen tes tersebut telah memenuhi 

persyaratan tes yang baik yaitu dalam hal validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, 

dan daya pembeda. Uji coba instrumen tes dilakukan pada siswa yang telah 

memperoleh pelajaran kimia materi pokok hidrokarbon yaitu kelas X.3 dan X.4 

SMA Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Ajaran 2009/2010. 

1) Validitas Tes 

Suatu alat ukur dikatakan valid bilamana alat ukur tersebut isinya sesuai 

untuk mengukur objek yang seharusnya diukur. Validitas yang diuji dalam 

penelitian ini adalah validitas butir soal. Validitas butir soal dari suatu tes adalah 

ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebutir soal. 

Dalam penelitian ini bentuk soal yang digunakan adalah bentuk soal 

pilihan ganda. Masidjo (1995:246) menerangkan bahwa untuk menghitung 

validitas butir soal digunakan rumus product moment sebagai berikut: 

( )( )
( ){ } ( ){ }å åå å

å åå
--

=
22

YYNXXN

YX  -XYN

22
xyr  

Keterangan :  

rxy   : koefisien korelasi suatu butir soal (koefisien validitas) 

X    : skor butir item nomor tertentu 

Y    : skor total 

N : jumlah subyek  

Kriteria item dinyatakan valid jika rxy  > rtabel 

Kriteria item dinyatakan tidak valid jika rxy ≤  rtabel 

Kriteria validitas suatu tes (rxy) adalah sebagai berikut : 

0,91 ─ 1,00  : Sangat Tinggi (ST) 

0,71 ─ 0,90  : Tinggi (T) 

0,41 ─ 0,70  : Cukup (C) 

0,21 ─ 0,40  : Rendah (R) 

Negatif ─ 0,20  : Sangat Rendah (SR)  
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Koefisien korelasi biserial (rxy) menunjukkan validitas item dari suatu butir 

soal yang selanjutnya disebut sebagai rhitung. Taraf signifikan yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah 5%. Item dikatakan valid bila harga rhitung ≥ rtabel.  

Penentuan validitas didasarkan pada harga rhitung yang melampaui harga 

kritik (rtabel) sebesar 0.334. Ringkasan hasil uji validitas soal kognitif siklus I 

setelah dilakukan tryout dapat dilihat pada tabel 14. Sedangkan analisis hasil uji 

validitas soal kognitif siklus I dapat dilihat selengkapnya pada lampiran 29. 

Tabel 14.  Ringkasan Hasil Tryout Instrumen Penelitian untuk Uji Validitas Soal 
pada Aspek Kognitif Siklus I 

 

Jenis Soal Jumlah Soal 
Kriteria 

Valid Invalid 

Kognitif 35 26 9 

 

Ringkasan hasil uji validitas soal siklus II setelah dilakukan tryout dapat 

dilihat pada tabel 15. Sedangkan analisis hasil uji validitas soal kognitif siklus II 

dapat dilihat selengkapnya pada lampiran 30. 

Tabel 15.  Ringkasan Hasil Tryout Instrumen Penelitian untuk Uji Validitas Soal 
pada Aspek Kognitif Siklus II 

 

Jenis Soal Jumlah Soal 
Kriteria 

Valid Invalid 

Kognitif 30 25 5 

 

Jumlah soal yang digunakan untuk tes kognitif pada siklus I dan siklus II 

masing-masing adalah 25 soal.  

2) Reliabilitas Tes 

Reliabilitas adalah keajegan suatu tes apabila diteskan kepada subyek yang 

sama, dalam waktu yang berlainan atau kepada subyek tidak sama pada waktu 

yang sama. Untuk menghitung koefisien reliabilitas tes bentuk obyektif digunakan 

rumus Kuder Richardson (KR 20) yaitu sebagai berikut : 
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Keterangan : 

 : koefisien realibilitas 

n : jumlah item 

S : deviasi standar 

p : indeks kesukaran 

q : 1-p 

Kriteria reliabilitas adalah sebagai berikut : 

0,91 ─ 1,00  : Sangat Tinggi (ST) 

0,71 ─ 0,90  : Tinggi (T) 

0,41 ─ 0,70  : Cukup (C) 

0,21 ─ 0,40  : Rendah (R) 

Negatif ─ 0,20  : Sangat Rendah (SR) 

(Masidjo, 1995: 233) 

Hasil uji coba reliabilitas instrumen soal penilaian kognitif siklus I dan 

siklus II terangkum dalam tabel 16 dan 17. Hasil uji coba reliabititas instrumen 

soal penilaian kognitif yang lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 29 dan 30. 

Tabel 16.  Ringkasan Hasil Tryout Instrumen Penelitian untuk Uji Reliabilitas 
Soal pada Aspek Kognitif Siklus I 

 

Jenis soal Jumlah Soal Reliabilitas Kriteria 

Kognitif 35 0,851 Tinggi 

 
Tabel 17.  Ringkasan Hasil Tryout Instrumen Penelitian untuk Uji Reliabilitas       

Soal pada Aspek Kognitif Siklus II 
 

Jenis soal Jumlah Soal Reliabilitas Kriteria 

Kognitif 30 0,861 Tinggi 

 

3) Taraf Pembeda Soal Suatu Item 

Taraf pembeda suatu item adalah taraf sampai di mana jumlah jawaban 

benar dari siswa-siswa yang tergolong kelompok atas (pandai) berbeda dari siswa-

siswa yang tergolong kelompok bawah (kurang pandai) untuk suatu item 
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(Masidjo, 1995: 196). Perbedaan jawaban benar dari siswa tergolong kelompok 

atas dan bawah disebut Indeks Diskriminasi (ID). 

 

Keterangan : 

ID :  indeks diskriminasi 

KA :  jumlah jawaban benar yang diperoleh dari 

siswa tergolong kelompok atas 

KB :  jumlah jawaban benar yang diperoleh dari 

siswa tergolong kelompok  bawah 

NKA atau NKB :  jumlah siswa yang tergolong kelompok atas 

atau bawah 

NKA atau NKB x Skor maksimal :  perbedaan jawaban benar dari siswa-siswa 

yang tergolong kelompok atas dan bawah yang 

seharusnya diperoleh. 

Kualifikasi daya pembeda adalah sebagai berikut : 

0,80 ─ 1,00  : Sangat Membedakan (SM) 

0,60 ─ 0,79  : Lebih Membedakan (LM) 

0,40 ─ 0,59  : Cukup Membedakan (CM) 

0,20 ─ 0,39  : Kurang Membedakan (KM) 

Negatif ─  0,19 : Sangat Kurang Membedakan (SKM) 

Hasil uji coba daya pembeda instrumen soal penilaian kognitif siklus I 

yang dilakukan terangkum dalam tabel 18. 

Tabel 18.  Ringkasan Hasil Tryout Instrumen Penelitian untuk Uji Daya Pembeda   
Soal pada Aspek Kognitif Siklus I 

 

Jenis 
Soal 

Jumlah 
Soal 

Kriteria 

SM LM CM KM SKM 

Kognitif 35 0 1 12 17 5 
 

Sedangkan hasil uji coba daya pembeda instrumen soal penilaian kognitif 

siklus II yang dilakukan terangkum dalam tabel 19. Hasil uji daya pembeda 
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instrumen soal penilaian kognitif yang lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 29 

dan 30. 

Tabel 19.  Ringkasan Hasil Tryout Instrumen Penelitian untuk Uji Daya Pembeda 
Soal pada Aspek Kognitif Siklus II 

 

Jenis 
Soal 

Jumlah 
Soal 

Kriteria 

SM LM CM KM SKM 

Kognitif 30 0 2 12 12 4 
 

4) Taraf Kesukaran Suatu Item 

Taraf kesukaran suatu item dapat diketahui dari banyaknya siswa yang 

menjawab benar. Taraf kesukaran suatu item dinyatakan dalam bilangan indeks 

yang disebut Indeks Kesukaran (IK), yaitu bilangan yang merupakan hasil 

perbandingan antara jawaban benar yang diperoleh dengan jawaban yang 

seharusnya diperoleh dari suatu item. 

 

Keterangan : 

IK : indeks kesukaran 

B : jumlah jawaban yang benar yang diperoleh siswa dari suatu 

item 

N : kelompok siswa 

skor maksimal : besarnya skor yang dituntut oleh suatu jawaban benar dari 

suatu item 

N x skor maksimal : jumlah jawaban yang benar yang harus diperoleh dari suatu 

item 

Klasifikasi indeks kesukaran adalah sebagai berikut : 

0,81 ─ 1,00 : Mudah Sekali (MS) 

0,61 ─ 0,80 : Mudah (Md) 

0,41 ─ 0,60 : Sedang/Cukup (Sd-C) 

0,21 ─ 0,40 : Sukar (Sk) 

0,00 ─ 0,20 : Sukar Sekali (SS) 

(Masidjo, 1995:189-192) 
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Hasil uji coba taraf kesukaran instrumen soal penilaian kognitif siklus I 

dan siklus II terangkum dalam tabel 20 dan 21. Hasil uji taraf kesukaran 

instrumen soal penilaian kognitif yang lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 29 

dan 30. 

Tabel 20. Ringkasan Hasil Tryout Instrumen Penelitian untuk Uji Taraf    
Kesukaran Soal pada Aspek Kognitif Siklus I 

Jenis soal Jumlah Soal 
Taraf Kesukaran Soal 

MS Md Sd-C Sk SS 
Kognitif. 35 3 9 15 8 0 

 

Tabel 21. Ringkasan Hasil Tryout Instrumen Penelitian untuk Uji Taraf   
Kesukaran Soal pada Aspek Kognitif Siklus II 

Jenis soal Jumlah Soal 
Taraf Kesukaran Soal 

MS Md Sd-C Sk SS 
Kognitif 30 2 5 12 10 1 

 

b. Instrumen Penilaian Afektif 

Dalam penelitian ini angket digunakan untuk memperoleh nilai afektif 

siswa pada materi pokok hidrokarbon. Jenis angket yang digunakan adalah angket 

langsung dan sekaligus menyediakan alternatif jawaban. Responden atau siswa 

memberikan jawaban dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang sudah 

disediakan. Penyusunan item-item angket berdasarkan indikator yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Dalam menjawab pertanyaan, siswa hanya dibenarkan 

dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang telah disediakan. Pemberian 

skor untuk angket ini digunakan skala Likert dengan rentang skor 1 sampai 4 

untuk item yang mengarah pada jawaban positif.  

Sebelum digunakan untuk mengambil data penelitian, instrumen tersebut 

diuji terlebih dahulu dengan uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui 

kualitas item angket. 

1) Uji Validitas 

Untuk menghitung validitas butir soal angket digunakan rumus product 

moment sebagai berikut : 
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Keterangan : 

rxy  : koefisien korelasi suatu butir soal (koefisien validitas) 

X : hasil pengukuran suatu tes yang ditentukan validitasnya 

Y : kriteria yang dipakai 

N : jumlah subyek 

Kriteria pengujian : 

Kriteria item dinyatakan valid jika rxy  > rtabel 

Kriteria item dinyatakan tidak valid jika rxy ≤  rtabel 

Kriteria validitas suatu tes (rxy ) adalah sebagai berikut : 

0,91 ─ 1,00  : Sangat Tinggi (ST) 

0,71 ─ 0,90  : Tinggi (T) 

0,41 ─ 0,70  : Cukup (C) 

0,21 ─ 0,40  : Rendah (R) 

Negatif ─ 0,20  : Sangat Rendah (SR) 

(Masidjo, 1995:246) 

Penentuan validitas didasarkan pada harga rhitung yang melampaui harga 

kritik (rtabel) sebesar 0,339. Ringkasan uji validitas instrumen penilaian aspek 

afektif setelah dilakukan tryout dapat dilihat pada tabel 22 dan hasil selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 31. 

Tabel 22. Ringkasan Hasil Tryout untuk Validitas Soal pada Aspek Afektif  

Jenis Soal Jumlah Soal 
Kriteria 

Valid Invalid 
Afektif 40 31 9 

 

2) Uji Reliabilitas 

Digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran dapat memberikan 

hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali kepada subyek 

yang sama. Untuk mengetahui tingkat reliabilitas suatu butir soal yang 
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menghendaki gradualisasi penilaian digunakan penilaian rumus alpha (digunakan 

untuk mencari realibilitas yang skornya bukan 1 atau 0) yaitu sebagai berikut : 

rtt = α = ÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
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ø
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å
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2
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Keterangan : 

rtt             : koefisien realibilitas instrumen 

N  : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

ΣSi
2     : jumlah kuadrat S tiap-tiap item 

St
2  : kuadrat dari S total keseluruhan item 

St = ( )221 å-å XXN
N

 

Kriteria reliabilitas adalah sebagai berikut : 

0,91 ─ 1,00  : Sangat Tinggi (ST) 

0,71 ─ 0,90  : Tinggi (T) 

0,41 ─ 0,70  : Cukup (C) 

0,21 ─ 0,40  : Rendah (R) 

Negatif ─ 0,20  : Sangat Rendah (SR) 

(Masidjo, 1995: 209-239) 

Ringkasan hasil uji reliabilitas instrumen penilaian aspek afektif setelah 

dilakukan tryout dapat dilihat pada tabel 23 dan hasil selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 31. 

Tabel 23. Ringkasan Hasil Tryout untuk Reliabilitas Soal pada Aspek Afektif 

Jenis Soal Jumlah Soal Reliabilitas Kriteria 

Afektif 40 0,78 Tinggi 

 

c) Angket Keaktifan Siswa  

Angket keaktifan digunakan untuk mengetahui sejauh mana keaktifan 

siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Hasil angket ini digunakan sebagai 

salah satu sumber penentuan keaktifan siswa selain dari hasil observasi. 

Penyusunan item-item angket berdasarkan indikator yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Dalam menjawab pertanyaan, siswa hanya dibenarkan dengan 
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memilih salah satu alternatif jawaban yang telah disediakan. Pemberian skor 

untuk angket keaktifan digunakan skala 1 sampai 4, untuk item yang mengarah 

jawaban positif pemberian skornya yaitu: skor 4 untuk jawaban selalu, skor 3 

untuk jawaban sering, skor 2 untuk jawaban jarang dan skor 1 untuk jawaban 

tidak pernah. 

Penentuan validitas didasarkan pada harga rhitung yang melampaui harga 

kritik (rtabel) sebesar 0,334. Perhitungan uji validitas dan reliabilitas sama dengan 

angket afektif. Ringkasan uji validitas instrumen penilaian angket keaktifan 

setelah dilakukan tryout dapat dilihat pada tabel 24 dan hasil selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 32. 

Tabel 24. Ringkasan Hasil Tryout untuk Validitas Soal pada Angket Keaktifan 

Jenis Soal Jumlah Soal 
Kriteria 

Valid Invalid 
Keaktifan 20 18 2 

 

Ringkasan hasil uji reliabilitas instrumen penilaian angket keaktifan 

setelah dilakukan tryout dapat dilihat pada tabel 25 dan hasil selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 32. 

Tabel 25. Ringkasan Hasil Tryout untuk Reliabilitas Soal pada Angket Keaktifan 

Jenis Soal Jumlah Soal Reliabilitas Kriteria 

Keaktifan 20 0,49 Cukup 

 

d) Angket Kepuasan Siswa terhadap Pembelajaran 

Angket ini berisi tentang tanggapan siswa terhadap metode dan media 

belajar yang diterapkan selama pembelajaran berlangsung. Hasil angket balikan 

ini digunakan sebagai salah satu sumber penentuan kualitas hasil belajar. Angket 

ini diisi siswa secara langsung setelah seluruh proses belajar selesai dilaksanakan 

di dalam kelas.  

Penyusunan item-item angket berdasarkan indikator yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Dalam menjawab pertanyaan, siswa hanya dibenarkan dengan 

memilih salah satu alternatif jawaban yang telah disediakan. Pemberian skor 
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untuk angket ini digunakan skala 1 sampai 4, untuk item yang mengarah jawaban 

positif pemberian skornya yaitu: skor 4 untuk jawaban sangat setuju, skor 3 untuk 

jawaban setuju, skor 2 untuk jawaban tidak setuju dan skor 1 untuk jawaban 

sangat tidak setuju. 

Perhitungan uji validitas dan reliabilitas sama dengan angket afektif. 

Penentuan validitas instrumen didasarkan pada harga rhitung yang melampaui harga 

kritik (rtabel) sebesar 0,334. Ringkasan uji validitas instrumen penilaian kepuasan 

siswa setelah dilakukan tryout dapat dilihat pada tabel 26 dan hasil selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 33. 

Tabel 26. Ringkasan Hasil Tryout untuk Validitas Soal pada Angket Kepuasan 

Jenis Soal Jumlah Soal 
Kriteria 

Valid Invalid 
Kepuasan 26 24 2 

 
Ringkasan hasil uji reliabilitas instrumen penilaian kepuasan siswa setelah 

dilakukan tryout dapat dilihat pada tabel 27. 

Tabel 27. Ringkasan Hasil Tryout untuk Reliabilitas Soal pada Angket Kepuasan 

Jenis Soal Jumlah Soal Reliabilitas Kriteria 

Kepuasan 26 0,749 Tinggi 

 

e) Lembar Observasi Siswa dalam PBM 

Lembar observasi siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar disusun 

berdasarkan indikator yang dinilai dan diisi secara objektif pada saat proses 

belajar mengajar berlangsung. 

 

F. Analisis Data 

Analisis dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dimulai sejak awal 

sampai berakhirnya pengumpulan data. Hal ini penting karena akan membantu 

peneliti dalam mengembangkan penjelasan dari kejadian atau situasi yang 

berlangsung di dalam kelas yang diteliti. Data-data dari hasil penelitian di 

lapangan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis 
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kualitatif mengacu pada model analisis Miles dan Huberman (1995: 16-19) yang 

dilakukan dalam tiga komponen yaitu 1) reduksi data, 2) penyajian data dan 3) 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlanjut terus sesudah penelitian 

sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data meliputi penyeleksian data 

melalui ringkasan atau uraian singkat dan penggolongan data ke dalam pola yang 

lebih luas sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

Penyajian data dilakukan dalam rangka mengorganisasikan data yang 

merupakan penyusunan informasi secara sistematik dari hasil reduksi data dimulai 

dari perencanaan, pelaksanaan tindakan observasi dan refleksi pada masing-

masing siklus.  

Penarikan kesimpulan merupakan upaya pencarian makna data, mencatat 

keteraturan dan penggolongan data. Data terkumpul disajikan secara sistematik 

dan perlu diberi makna. Selanjutnya untuk mempermudah verifikasi dan analisis 

data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada, diidentifikasi 

secara khusus pada tiap-tiap siklus pembelajaran.  

Adapun model analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang 

disajikan dalam gambar 8 di bawah ini: 

 

  

 
Pengumpulan Data

Sajian DataReduksi Data

simpulan dan Verifikasi
 

 
Gambar 8. Skema Analisis Data (Miles dan Huberman, 1995: 20) 
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G. Pemeriksaan Validitas Data 

Data yang telah berhasil diperoleh, dikumpulkan, dan dicatat dalam 

pelaksanaan tindakan, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Cara 

pengumpulan data dengan beragam tekniknya harus benar-benar sesuai dan tepat 

untuk menggali data yang diperlukan. Teknik yang diperlukan untuk memeriksa 

validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi yaitu teknik 

pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, yaitu 

observasi. Menurut Lexy J. Moleong dalam Sarwiji Suwandi (2008: 69), 

triangulasi dilakukan berdasarkan tiga sudut pandang yang melakukan 

pengawasan atau observan. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang digunakan 

adalah triangulasi metode. Teknik triangulasi metode dilakukan dengan 

mengumpulkan data tetap dan mengumpulkan data yang berbeda-beda. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui teknik 

observasi, wawancara, kajian dokumen atau arsip, angket, dan tes prestasi. 

Adapun skema dari pemeriksaan validitas data yang digunakan dapat 

dilihat pada gambar 9 dibawah ini. 

 

Data

Wawancara/ Arsip

Observasi

Tes/ Angket

Sumber Data

 
Gambar 9. Skema Pemeriksaan Validitas Data (Lexy J. Moleong, 1995: 179) 
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H. Prosedur Penelitian 

Prosedur dan langkah yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini 

mengikuti model yang dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Taggart dalam 

Kasihani Kasbolah (2001: 63-65) yaitu berupa model spiral. Perencanaan Kemmis 

menggunakan sistem spiral reflektif diri yang dimulai dengan rencana tindakan 

(planing), tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 117), kegiatan ini disebut dengan satu siklus 

kegiatan pemecahan masalah. Dalam penelitian ini, apabila satu siklus belum 

menunjukkan tanda-tanda perubahan ke arah perbaikan (peningkatan mutu), 

kegiatan riset dilanjutkan pada sikus kedua. 

Berikut pemaparan tentang hal-hal yang dilakukan dalam tiap-tiap langkah 

tersebut: 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini kegiatan yang dapat dilakukan adalah: 

a. Observasi untuk mendapatkan gambaran awal mengenai keadaan belajar 

mengajar khususnya mata pelajaran kimia di SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta; 

b. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanan pembelajaran. 

2. Tahap Perencanaan (Planning) 

Kegiatan yang dilakukan meliputi: 

a. Menyusun serangkaian kegiatan yang berupa pelaksanaan tindakan yaitu 

penerapan pembelajaran TGT berbantuan media flash dilengkapi LKS 

pada materi pokok hidrokarbon; 

b. Menyusun instrumen penelitian meliputi lembar observasi atau 

pengamatan aktivitas siswa, soal tes kognitif, angket baik aspek afektif 

maupun respon siswa terhadap pembelajaran.  

3. Tahap Tindakan (Acting) 

Tindakan yang dilakukan peneliti untuk memperbaiki masalah. Kegiatan 

yang dilaksanakan dalam penelitian tindakan kelas ini antara lain: 

a. Menyelenggarakan tes awal berupa angket keaktifan untuk mengetahui 

keadaan awal siswa; 
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b. Melaksanakan PBM sesuai langkah-langkah yang telah disusun dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran; 

c. Melakukan kegiatan pemantauan proses pembelajaran melalui observasi 

langsung dan angket siswa; 

d. Menyelenggarakan evaluasi untuk mengukur prestasi siswa; 

e. Melakukan modifikasi berupa perbaikan atau penyempurnaan alternatif 

tindakan apabila proses dan prestasi belajar masih kurang memuaskan. 

4. Tahap Observasi (Observing) 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses observasi adalah: 

a. Pengumpulan data; 

b. Sumber data; 

c. Critical friend dalam penelitian; 

d. Analisis data. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam observasi adalah sebagai 

berikut: 

a. Pelaksanaan pengamatan dilakukan baik oleh guru maupun peneliti 

sendiri; 

b. Mencatat semua hasil pengamatan ke dalam lembar observasi; 

c. Mendiskusikan dengan guru maupun dosen (sebagai critical friend) 

terhadap hasil pengamatan setelah proses pembelajaran selesai; 

d. Membuat kesimpulan hasil pengamatan.  

Sedangkan langkah-langkah evaluasi yang dilaksanakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan alat-alat evaluasi; 

b. Melaksanakan evaluasi setelah proses pembelajaran selesai; 

c. Melaksanakan analisis hasil evaluasi; 

d. Kriteria keberhasilan tindakan. 

5. Tahap Refleksi (Reflecting) 

Refleksi adalah kegiatan mengulas secara kritis tentang perubahan yang 

terjadi pada siswa, suasana kelas, dan guru. Langkah-langkah dalam kegiatan 

analisis dapat dilakukan sebagai berikut: 
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a. Menganalisis tanggapan siswa pada lembar angket; 

b. Mencocokkan pengamatan oleh guru pada lembar monitoring. Apabila hasil 

pengamatan ternyata siswa mengikuti pelajaran dengan antusias yaitu siswa 

aktif, perhatian siswa tertuju pada pelajaran, siswa merespon dan terjadi 

komunikasi multi arah maka metode pembelajaran yang dilaksanakan 

dinyatakan menarik dan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Dari data hasil refleksi, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam 

pelaksanaan tindakan maka peneliti dengan guru mengadakan diskusi untuk 

mengambil kesepakatan menentukan tindakan perbaikan berikutnya (siklus II) 

dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti.  

Adapun prosedur penelitian secara skematis dapat dilihat pada gambar 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Skema Prosedur Penelitian 

Perencanaan 
(planning) 

Tindakan 
(Acting) 

Observasi 
(Observing) 

Refleksi 
(Reflecting) 

Perubahan 

Perencanaan 
(planning) 

Tindakan 
(Acting) 

Observasi 
(Observing) 

Refleksi 
(Reflecting) 

Perubahan 

SIKLUS I 

SIKLUS II 
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Indikator dan cara penilaian keberhasilan proses pembelajaran pada siklus 

I dan siklus II terangkum dalam tabel 28. 

Tabel 28. Indikator Keberhasilan Proses Pembelajaran Siklus I dan Siklus II 

Indikator Cara Penilaian Siklus 
I 

Siklus 
II 

Siswa bertanya 
kepada guru jika ada 
hal yang kurang jelas. 

%100
tan

x
siswaseluruh

yabersiswa

å
å=  

40% 
 

50% 
 

Siswa  menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan guru tanpa 
ditunjuk.  

%100x
siswaseluruh

menjawabsiswa

å
å=  

40% 50% 

Siswa memberikan 
perhatian selama 
presentasi kelas.  

%100x
siswaseluruh

kanmemperhatisiswa

å
å=  

75% 
 

85% 
 

Siswa memberikan 
perhatian selama 
presentasi kelompok. 

%100x
siswaseluruh

kanmemperhatisiswa

å
å=  

75% 
 

85% 
 

Siswa mendengarkan 
penjelasan dari guru. %100x

siswaseluruh

anmendengarksiswa

å
å=  

75% 85% 

Siswa mendengarkan 
penjelasan dari teman 
yang sedang 
presentasi. 

%100x
siswaseluruh

anmendengarksiswa

å
å=  

75% 85% 

Siswa menulis hasil 
pemecahan masalah 
dalam diskusi. 

%100x
siswaseluruh

menulissiswa

å
å=  

75% 
 

85 % 
 

Siswa maju dan 
menulis jawaban soal 
pada papan tulis 
tanpa ditunjuk. 

%100x
siswaseluruh

menulissiswa

å
å=  

50% 60% 

Siswa aktif berdiskusi 
untuk memecahkan 
masalah yang 
diberikan guru. 

%100x
siswaseluruh

berdiskusisiswa

å
å=  

75% 85% 

Siswa memberikan 
ide/ gagasan untuk 
memecahkan masalah 
dalam diskusi 
kelompok. 

%100x
siswaseluruh

ideanmenyampaiksiswa

å
å=

 

70%  80% 

Rata-rata  65% 75% 
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Sedangkan indikator dan cara penilaian keberhasilan hasil pembelajaran 

pada siklus I dan siklus II terangkum dalam tabel 29. 

Tabel 29. Indikator Keberhasilan Hasil Pembelajaran Siklus I dan Siklus II 

Indikator Cara Penilaian Siklus  
I 

Siklus  
II 

Tercapainya nilai batas 
tuntas (KKM) %100x

siswaseluruh

tuntassiswa

å
å=  

60 % 
 

70% 
 

Tercapainya kepuasan 
siswa terhadap 
pembelajaran 

%100x
siswaseluruh

puassiswa

å
å=  

70% 80% 
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BAB IV 

HASIL TINDAKAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Kondisi Awal  

Keterlibatan dan penguasan konsep siswa dalam proses kegiatan belajar 

mengajar dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan dari kualitas 

pembelajaran. Keterlibatan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran akan 

mampu menciptakan proses pembelajaran yang aktif dan berpusat pada siswa, 

dimana siswa tidak hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek dalam proses 

pembelajaran. Keaktifan siswa ini selanjutnya mendukung keberhasilan siswa 

dalam mencapai ketuntasan belajar, karena dengan terlibat aktif baik secara fisik, 

emosional dan mental, siswa akan lebih mampu memahami materi yang sedang 

dipelajari. Hal ini akan berdampak pada penguasaan konsep siswa yang 

ditunjukkan dengan hasil belajar siswa yang mencapai nilai batas tuntas. 

Data hasil wawancara dengan guru dan observasi awal yang telah 

dilaksanakan pada tanggal 20-21 Januari 2010 dan 27 Januari 2010 di kelas X.7 

SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, menunjukkan bahwa masih rendahnya 

keaktifan siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Identifikasi lebih lanjut 

diketahui bahwa proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru masih 

menggunakan metode ceramah dengan memberikan contoh-contoh yang 

menguatkan tentang materi tersebut, sehingga interaksi siswa dengan guru 

maupun siswa dengan siswa masih kurang. 

Pada saat pembelajaran siswa hanya diam, mendengarkan ceramah dari 

guru dan lama-kelamaan siswa cenderung bosan kemudian melakukan aktivitas 

selain belajar seperti menggambar, berbicara dan asyik bermain dengan teman 

sebangku. Siswa yang menempati tempat duduk di belakang tidak hanya 

mengobrol tetapi juga makan dengan sembunyi-sembunyi. Siswa yang aktif 

bertanya rata-rata hanya 2 orang (4,55%), siswa yang menjawab pertanyan tanpa 

ditunjuk rata-rata hanya 2 orang (4,55%), siswa yang mengerjakan soal dari guru 

rata-rata hanya 3 orang (6,81%) dan siswa yang memperhatikan penjelasan guru 
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rata-rata sebanyak 25 orang (56,81%). Hasil observasi awal selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 1. 

Hasil angket pra siklus yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2010 

menunjukkan masih rendahnya keaktifan siswa pada saat proses pembelajaran. 

Hasil angket keaktifan belajar siswa pra sikus disajikan pada tabel 30. Hasil 

angket keaktifan siswa pra siklus selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6. 

Tabel 30. Hasil Angket Keaktifan Belajar Siswa Pra Siklus Per Indikator 

Aspek Indikator Capaian 
Prosentase 

(%) 
Oral activities 
(Martinis Yamin, 
2007:84). 

Siswa bertanya jika ada hal yang kurang 
jelas kepada guru. 

37,16 

Siswa  menjawab pertanyaan yang 
diajukan guru tanpa ditunjuk. 

37,84 

Visual activities 
(Sardiman, 2010: 
101). 

Siswa memberikan perhatian selama 
presentasi kelas. 

61,14 

Siswa memberikan perhatian selama 
presentasi kelompok. 

66,21 

Listening activities 
(Sardiman, 2010: 
101). 

Siswa mendengarkan penjelasan dari 
guru. 

63,85 

Siswa mendengarkan penjelasan dari 
teman yang sedang mengemukakan 
pendapatnya. 

61,48 

Writing Activities 
(Sardiman, 2010: 
101). 

Siswa menulis hasil pemecahan masalah 
dalam diskusi. 

61,14 

Siswa maju dan menulis jawaban soal 
pada papan tulis tanpa ditunjuk. 

39,52 

Oral activities 
(Sardiman, 2010: 
101). 

Siswa aktif berdiskusi untuk memecahkan 
masalah yang diberikan oleh guru. 

60,47 

Siswa memberikan ide/gagasan untuk 
memecahkan masalah dalam diskusi 
kelompok. 

55,40 

 Rata-rata 54,42 
 

Keaktifan yang rendah dalam proses pembelajaran berdampak terhadap 

penguasaan konsep materi siswa yang kurang dan hal ini menunjukkan proses 

pembelajaran belum berhasil seutuhnya. Penguasaan konsep materi yang kurang, 

diperkuat dengan hasil ujian kompetensi dasar sebelum tindakan yaitu masih ada 

47%  siswa yang belum mencapai nilai KKM. 
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Berdasarkan angket diagnosa kesulitan belajar kimia yang diberikan 

kepada siswa SMA Muhammadiyah 1 Surakarta khususnya kelas XI IA 1 dan XI 

IA 2, diketahui bahwa : 

1. Ketertarikan siswa terhadap ilmu kimia 86% tertarik. 

2. Ketertarikan siswa terhadap materi pokok hidrokarbon 65% tertarik. 

3. Pendapat siswa tentang materi pokok hidrokarbon menyatakan 55% sulit. 

4. Bagian materi yang sulit pada materi pokok hidrokarbon tatanama 

senyawa hidrokarbon 43% 

5. Pendapat siswa merasa bosan dengan metode ceramah yang digunakan 

oleh guru  70%. 

Berdasarkan analisis dari perlakuan pra siklus untuk mengetahui kondisi 

awal, maka diterapkan metode TGT pada kegiatan belajar mengajar pada materi 

pokok hidrokarbon. Metode ini sangat sesuai untuk meningkatkan keaktifan siswa 

karena selalu melibatkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, 

metode TGT dapat meningkatkan kerjasama antar siswa. Metode ini 

mengharuskan semua siswa ikut aktif dalam semua aktivitas kegiatan belajar 

mengajar. 

 

B. Deskripsi Hasil Siklus I 

1. Perencanaan Tindakan 

Pada siklus I peneliti meminta silabus pelajaran kimia materi pokok 

hidrokarbon kepada guru kimia yang bersangkutan. Silabus tersebut disusun oleh 

sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Berdasarkan silabus 

tersebut, peneliti membuat rencana pembelajaran yang terdiri dari enam kali 

pertemuan pada proses pembelajaran siklus I. Pembelajaran didesain dengan 

menggunakan metode kooperatif TGT berbantuan media flash dilengkapi LKS. 

Oleh karena itu, peneliti menyiapkan media pembelajaran yang berupa media 

flash dan LKS. Media flash yang digunakan terdiri dari materi yang akan 

disampaikan dan permainan roda impian yang akan digunakan pada saat 

turnamen. LKS disini berfungsi sebagai pelengkap dari media flash yang terdiri 
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dari permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan siswa secara 

berkelompok. 

Instrumen yang digunakan sebagai alat evaluasi prestasi belajar adalah 

soal tes aspek kognitif. Instrumen ini telah diujicobakan untuk mengetahui 

kelayakannya sebagai alat evaluasi. Instrumen ini diujicobakan pada siswa kelas 

X.3 dan X.4 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2009/2010. 

Instrumen yang telah diujicobakan, kemudian dianalisis untuk mengukur validitas 

butir soal, reliabilitas, daya beda dan tingkat kesukarannya. Berdasarkan hasil 

analisis diperoleh 25 soal objektif sebagai tes kognitif yang akan digunakan 

sebagai evaluasi pada siklus I. 

Instrumen lain yang digunakan adalah tes aspek afektif, angket keaktifan 

dan kepuasan siswa terhadap metode pembelajaran. Ketiga instrumen ini telah 

diujicobakan dan dianalisis untuk mengukur validitas dan reliabilitas setiap butir 

soalnya. Berdasarkan hasil analisis diperoleh 40 soal cek point sebagai tes afektif,  

20 soal sebagai angket keaktifan dan 26 soal sebagai angket kepuasan siswa 

terhadap pembelajaran yang akan digunakan sebagai evaluasi siklus I. 

 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan pembelajaran yang telah direncanakan oleh peneliti, kemudian 

diterapkan di kelas X.7 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 

2009/2010. Pelaksanaan tindakan pada siklus I mulai dilaksanakan pada tanggal 

21 April 2010. Pembelajaran ini menggunakan metode kooperatif TGT dengan 

media flash yang dilengkapi LKS. Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan 

langkah-langkah pembelajaran yang tercantum dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah disusun peneliti dan disetujui oleh guru mata 

pelajaran kimia. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah disusun, 

pelaksanaan pembelajaran materi hidrokarbon di kelas X.7 membutuhkan 6 kali 

pertemuan untuk proses pembelajaran yaitu 3 x 90 menit; 3 x 45 menit dan 1 kali 

pertemuan yaitu 2 x 45 menit untuk tes kognitif siklus I.  

Pelaksanaan tindakan pada siklus I ini diawali dengan pendistribusian 

siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen. Tiap kelompok terdiri 

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



 

 

78 

dari siswa yang memiliki prestasi belajar kimia tinggi, sedang dan rendah, laki-

laki dan perempuan. Pembentukan kelompok didasarkan pada nilai kimia pada 

raport semester 1. Jumlah siswa kelas X.7 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta 

tahun ajaran 2009/2010 adalah 44 siswa. Siswa kemudian dibagi kedalam 9 

kelompok, sehingga ada 8 kelompok yang terdiri 5 siswa dan 1 kelompok yang 

terdiri dari 4 siswa.  

Pembentukan tim atau kelompok adalah salah satu tahapan dalam 

metode TGT. Metode kooperatif TGT menekankan penggunaan tujuan tim dan 

sukses tim yang hanya dicapai apabila semua anggota tim bisa belajar mengenai 

pokok bahasan yang sedang dipelajari. Konsep penting dalam pelaksanaan metode 

kooperatif TGT adalah penghargaan bagi tim/kelompok, tanggung jawab individu 

dan kesempatan sukses yang sama. Tim akan mendapatkan sertifikat atau 

penghargaan jika mereka berhasil melalui kriteria tertentu.  

Tanggung jawab individual maksudnya bahwa kesuksesan tim 

bergantung pada pembelajaran individual dari semua anggota tim. Tanggung 

jawab difokuskan pada kegiatan anggota tim dalam membantu satu sama lain 

untuk belajar dan memastikan bahwa tiap orang dalam satu tim siap untuk 

mengerjakan soal pada saat turnamen atau bentuk penilaian lainnya yang 

dilakukan siswa tanpa bantuan teman satu timnya.  

Kesempatan sukses yang sama, maksudnya bahwa semua siswa memberi 

kontribusi kepada timnya dengan cara meningkatkan kinerja mereka. Hal ini akan 

memastikan bahwa siswa dengan prestasi tinggi, sedang dan rendah semuanya 

sama-sama ditantang untuk melakukan yang terbaik, dan bahwa kontribusi dari 

semua anggota tim ada nilainya. 

Setelah siswa duduk berkelompok, guru membagikan LKS siklus I 

kepada siswa. Pada pembelajaran ini, LKS disusun sedemikian sehingga menuntut 

siswa untuk bekerja bersama-sama, berdiskusi untuk memecahkan masalah 

bersama dan dituntut untuk bekerjasama antar anggota kelompoknya. Guru 

memberikan pengarahan kepada siswa yaitu masing-masing kelompok dituntut 

bertanggung jawab untuk meningkatkan nilai kelompoknya dan nilai setiap 

individu dalam kelompok berpengaruh terhadap nilai kelompok. Guru 
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memberitahukan bahwa pada pertemuan ke empat dan ke enam akan ada 

turnamen. Turnamen yang dimaksud disini adalah siswa melakukan game yang 

berupa permainan akademik yang disebut roda impian (Wheel of fortune).  

Guru menyampaikan bahwa kelompok terbaik akan mendapat reward 

kelompok. Sedangkan untuk setiap kali pertemuan, guru memberikan reward 

individu yang berupa stiker bagi siswa yang aktif bertanya, menjawab dan maju 

mengerjakan soal tanpa ditunjuk. Reward individu yang diberikan kepada siswa 

dikumpulkan dan ditempel di LKS. Dari hasil observasi, pemberian reward ini 

ternyata sangat mempengaruhi keaktifan siswa. Siswa menjadi percaya diri untuk 

bertanya, menjawab dan maju menulis jawaban soal tanpa ditunjuk. Contoh 

reward yang diberikan kepada individu yang aktif disajikan pada gambar 11. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Reward Individu Diberikan Kepada Siswa yang Aktif 

Pada pertemuan pertama ini, guru mengawali materi dengan 

mengenalkan unsur karbon, hidrogen dan oksigen melalui eksperimen yang 

disajikan menggunakan media flash. Selama ini eksperimen identifikasi unsur 

karbon, hidrogen dan oksigen belum pernah dilakukan siswa di laboratorium. Hal 

ini disebabkan karena adanya keterbatasan alat dan bahan. Pada siklus I media 

flash dioperasikan oleh guru yang ditampilkan pada proyektor dan siswa 

mengikuti. Guru kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai eksperimen yang telah mereka perhatikan.  

Dari data pengamatan terlihat bahwa semua siswa antusias 

memperhatikan eksperimen yang ada pada media flash. Ada tiga siswa yang 

mengajukan pertanyaan. Kemudian guru memberikan beberapa pertanyaan pada 

siswa, ada empat siswa yang berani mengemukakan pendapatnya. Hal ini 
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membuktikan bahwa siswa telah memberikan respon positif terhadap media flash 

yang digunakan. Contoh gambar animasi eksperimen disajikan dalam gambar 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 12. Gambar Animasi Eksperimen Identifikasi Atom C dan H pada 

Senyawa Organik Menggunakan Media Flash 
 

Interaksi guru dan siswa sudah terlihat cukup baik, artinya komunikasi 

telah berlangsung dua arah. Setelah materi selesai disampaikan, siswa diberi 

kesempatan untuk berdiskusi memecahkan masalah yang terdapat dalam LKS, 

kemudian siswa diberi kesempatan untuk maju mengerjakan di papan tulis. 

Sebagai evaluasi, pada akhir pertemuan siswa mengerjakan TTS dan guru 

memberi kesempatan bagi kelompok yang sudah selesai untuk maju menjelaskan 

dan mengisi TTS. Sesuai dengan kesepakatan di awal, guru memberikan reward 

individu kepada siswa yang sudah berani bertanya, menjawab dan mengerjakan 

soal tanpa ditunjuk. 

Pada pertemuan kedua siswa semakin termotivasi untuk aktif bertanya, 

menjawab dan maju mengerjakan soal tanpa ditunjuk. Pada saat guru menjelaskan 

materi tatanama alkana, alkena dan alkuna siswa terlihat lebih antusias mengikuti 

pembelajaran. Siswa saling berebut untuk maju mengerjakan soal yang terdapat 

dalam media flash. Suasana kelas menjadi semakin kompetitif. Kemudian guru 

mempresentasikan tatanama senyawa alkena dan alkuna yang memiliki ikatan 

rangkap dua atau lebih, dan siswa diminta menemukan sendiri aturan dari 

tatanama senyawa tersebut. Ada dua kelompok yang mengemukakan 

pendapatnya. Hal ini membuktikan bahwa siswa tidak lagi menjadi objek belajar 
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tetapi sudah menjadi subjek belajar. Contoh gambar animasi tatanama senyawa 

hidrokarbon disajikan pada gambar 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 13. Tatanama Senyawa Hidrokarbon Menggunakan Media Flash 

 
Pada pertemuan ketiga, guru meneruskan materi sifat fisik dan isomer 

senyawa hidrokarbon. Pada pertemuan ini guru mengoperasikan media flash yang 

berisi animasi titik didih dari isomer senyawa pentana dan siswa terlihat sangat 

antusias memperhatikan animasi tersebut. Setelah siswa melihat animasi tersebut, 

siswa memberikan respon positif yang ditunjukkan dengan adanya siswa yang 

bertanya dan berani menjawab pertanyaan guru tanpa ditunjuk. Adapun gambar 

animasi sifat fisik hidrokarbon  disajikan pada gambar 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 14. Animasi Sifat Fisik Senyawa Hidrokarbon dengan Media Flash 
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Pada akhir pertemuan ketiga ini, guru mengingatkan kepada siswa untuk 

mempersiapkan diri menghadapi turnamen yang akan dilaksanakan pada 

pertemuan keempat. Guru memberikan penjelasan bahwa turnamen dilaksanakan 

dengan melibatkan seluruh anggota kelompok dan skor individu dalam kelompok 

akan diakumulasikan menjadi nilai kelompok. Dengan penjelasan tersebut, 

diharapkan seluruh siswa termotivasi untuk belajar.  

Pada pertemuan keempat dilaksanakan turnamen antar kelompok yaitu 

setiap siswa maju mewakili kelompoknya untuk memutar roda impian (wheel of 

fortune) yang disajikan menggunakan media flash kemudian menjawab 

pertanyaan yang ada pada nomor pertanyaan dimana roda berhenti. Adapun 

gambar animasi roda impian dengan media flash disajikan pada gambar 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Gambar Animasi Roda Impian dengan Media Flash 

Dalam pelaksanaan turnamen, hanya 27 siswa yang berasal dari 9 

kelompok yang memutar roda impian, dengan kata lain dari 39 soal yang terdapat 

pada roda impian hanya terjawab 27 soal. Kelompok yang mendapat skor tertinggi 

diberi penghargaan berupa piagam. Ada tiga kelompok yang mendapatkan skor 

tertinggi yang sama yaitu kelompok A, B dan G. Pada akhir pembelajaran guru 

memberikan reward bagi kelompok yang mendapat nilai tertinggi. 

Pada pertemuan kelima, siswa kembali berdiskusi mengenai reaksi kimia 

pada senyawa hidrokarbon. Pada pertemuan ini, siswa lebih aktif bertanya 

dibandingkan pada pertemuan sebelumnya. Hal ini dikarenakan guru selalu 
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memotivasi siswa untuk berani bertanya bila ada hal yang belum dipahami dan 

guru mengingatkan bahwa setiap siswa yang berani bertanya akan mendapat 

stiker.  

Guru mengetahui bahwa siswa masih merasa kesulitan untuk memahami 

pokok bahasan reaksi yang terjadi pada senyawa hidrokarbon (alkana, alkena dan 

alkuna). Berdasarkan pengalaman guru, pokok bahasan reaksi kimia pada 

senyawa hidrokarbon merupakan pokok bahasan yang sulit bagi siswa. Setelah 

presentasi kelas dan tanya jawab selesai, guru memberikan kesempatan untuk 

mendiskusikan permasalahan yang terdapat dalam LKS dan memberi kesempatan 

pada setiap kelompok untuk menjelaskan hasil diskusinya.  

Pada pertemuan keenam dilakukan turnamen kembali, soal yang ada 

pada roda impian mencakup materi isomer, sifat fisika dan reaksi pada senyawa 

hidrokarbon. Dalam pelaksanaannya, soal yang terdapat pada roda impian yang 

terdiri dari 36 pertanyaan dapat terjawab seluruhnya. Setiap kelompok 

memperoleh kesempatan untuk memutar roda impian sebanyak dua kali sehingga 

setiap kelompok mendapatkan 2 soal yang berisi 4 pertanyaan. Turnamen yang 

kedua pada siklus I ini berbeda dengan turnamen yang pertama, soal yang telah 

diperoleh didiskusikan terlebih dahulu dengan kelompoknya, kemudian dibahas di 

depan kelas. Setelah turnamen selesai, kelompok yang mendapat skor tertinggi 

diberi penghargaan berupa piagam.  

Pertemuan ketujuh adalah pertemuan terakhir pada siklus I, guru 

mengadakan tes untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa. Setelah siswa 

selesai mengerjakan tes, selanjutnya siswa mengisi angket keaktifan belajar, 

angket afektif, angket kepuasan siswa terhadap pembelajaran. Penulis pun 

melakukan wawancara kepada siswa untuk mengetahui pendapat siswa mengenai 

pembelajaran yang telah diterapkan.  

 

3. Hasil Pengamatan 

a. Keaktifan Belajar Siswa 

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran diukur melalui kegiatan 

observasi selama proses pembelajaran berlangsung dan berdasarkan angket 
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keaktifan belajar yang diisi oleh siswa. Keaktifan siswa yang dimaksud adalah 

sejauh mana siswa aktif pada saat pembelajaran berlangsung. Adapun aspek yang 

ditinjau adalah oral activities, visual activities, listening activities dan writing 

activities. Kesimpulan hasil observasi keaktifan siswa pada siklus I disajikan 

dalam tabel 31 dan hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 36. 

Tabel 31. Hasil Observasi Keaktifan Siswa pada Proses Pembelajaran Siklus I 

Aspek Indikator Capaian 
Persentase 

(%) 
Oral activities 
(Martinis Yamin, 
2007:84). 

Siswa bertanya jika ada hal yang kurang 
jelas kepada guru. 

48,29 

Siswa  menjawab pertanyaan yang 
diajukan guru tanpa ditunjuk. 

59,09 

Visual activities 
(Sardiman, 2010: 101). 

Siswa memberikan perhatian selama 
presentasi kelas. 

83,52 

Siswa memberika perhatian selama 
presentasi kelompok. 

74,43 

Listening activities 
(Sardiman, 2010: 101). 

Siswa mendengarkan penjelasan dari 
guru. 

77,27 

Siswa mendengarkan penjelasan dari 
teman yang mengemukakan 
pendapatnya. 

72,72 

Writing Activities 
(Sardiman, 2010: 101). 

Siswa menulis hasil pemecahan masalah 
dalam diskusi. 

80,68 

Siswa maju dan menulis jawaban soal 
pada papan tulis tanpa ditunjuk. 

70,45 

Oral activities 
(Sardiman, 2010: 101). 

Siswa aktif berdiskusi untuk 
memecahkan masalah yang diberikan 
oleh guru. 

79,54 

Siswa memberikan ide/ gagasan untuk 
memecahkan masalah dalam diskusi 
kelompok. 

70,45 

 Rata-rata 71,65 
  

Berdasarkan analisis hasil observasi dapat disimpulkan pula kelompok 

yang dinyatakan sangat aktif sebesar 11,11%; kelompok aktif sebesar 77,77% dan 

kelompok kurang aktif 11,11%. Ketercapaian rata-rata skor keaktifan siswa 

sebesar 70,58% dan setelah dikonversikan dengan pedoman penskoran, maka 

keaktifan siswa selama proses pembelajaran dikategorikan aktif. Persentase siswa 

yang dinyatakan sangat aktif 31,81%; siswa aktif 45,57% ; siswa kurang aktif 
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2,72% dan siswa tidak aktif 0%. Hasil analisis keaktifan siswa selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 36. 

Pada pembelajaran siklus I, media flash yang berisi materi senyawa 

hidrokarbon dioperasikan oleh guru untuk presentasi kelas dan siswa mengikuti. 

Siswa diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat 

pada media flash. Peningkatan keaktifan siswa yang signifikan adalah antusias 

siswa dalam berpatisipasi menjawab pertanyaan, maju dan menulis jawaban soal 

tanpa ditunjuk yang diberikan oleh guru.  

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan siswa, menunjukkan 

bahwa penerapan pembelajaran TGT berbantuan media flash dilengkapi LKS 

dapat membuat siswa termotivasi untuk belajar dan aktif bekerjasama dengan 

teman kelompoknya. Setelah pembelajaran TGT berbantuan media flash 

dilengkapi LKS diterapkan, siswa yang biasanya bermalas-malasan dan mengeluh 

dalam mengikuti pelajaran kimia menjadi aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran. Hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 34. 

Hasil dokumentasi keterlibatan siswa dalam penggunaan media flash 

disajikan pada gambar 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Keterlibatan Siswa dalam Penggunaan Media Flash pada Siklus I 

Salah satu tahapan metode TGT adalah adanya turnamen. Turnamen 

dapat menjadi motivator tersendiri bagi siswa. Setiap siswa bertanggung jawab 
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untuk menetukan keberhasilan kelompoknya. Keberhasilan kelompok tergantung 

pada keberhasilan individu pada saat turnamen. Setiap siswa dalam kelompok 

diuji kepahamannya melalui turnamen akademik. Aktifitas siswa saat melakukan 

turnamen disajikan dalam gambar 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Siswa Melakukan Turnamen Menggunakan Roda Impian 

Data yang digunakan selain dari kegiatan observasi adalah angket. 

Angket dibagikan kepada setiap siswa untuk diisi kemudian dianalisis untuk 

mengetahui keaktifan belajar siswa menurut sudut pandang siswa sendiri selama 

proses pembelajaran berlangsung. Perbedaan hasil angket dengan observasi 

terhadap keaktifan siswa dikarenakan perbedaan sudut pandang yang menilai. 

Hasil angket keaktifan siswa setelah pelaksanaan pembelajaran siklus I disajikan 

dalam tabel 32. 

Tabel 32. Hasil Angket Keaktifan Siswa pada Proses Pembelajaran Siklus I 

Aspek Indikator Capaian 
Persentase 

(%) 
Oral activities 
(Martinis Yamin, 
2007:84). 

Siswa bertanya jika ada hal yang kurang 
jelas kepada guru. 

60,79 

Siswa  menjawab pertanyaan yang 
diajukan guru tanpa ditunjuk. 

61,64 

Visual activities 
(Sardiman, 2010: 
101). 

Siswa memberikan perhatian selama 
presentasi kelas. 

79,82 

Siswa memberikan perhatian selama 
presentasi kelompok. 

75,85 
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Listening activities 
(Sardiman, 2010: 
101). 

Siswa mendengarkan penjelasan dari 
guru. 

77,55 

Siswa mendengarkan penjelasan dari 
teman yang sedang mengemukakan 
pendapatnya. 

78,97 

Writing Activities 
(Sardiman, 2010: 
101). 

Siswa menulis hasil pemecahan masalah 
dalam diskusi. 

80,96 

Siswa maju dan menulis jawaban soal 
pada papan tulis tanpa ditunjuk. 

74,14 

Oral activities 
(Sardiman, 2010: 
101). 

Siswa aktif berdiskusi untuk memecahkan 
masalah yang diberikan oleh guru. 

80,96 

Siswa memberikan ide/ gagasan untuk 
memecahkan masalah dalam diskusi 
kelompok. 

74,71 

 Rata-rata 70,17 
  

Berdasarkan analisis angket keaktifan, maka dapat dikategorikan siswa 

sangat aktif sebanyak 15,90% yang sebelumnya pada pra siklus hanya 2,70%; 

siswa aktif sebanyak 81,81% yang sebelumnya pada pra siklus 18,91%; siswa 

kurang aktif sebanyak 2,27% yang sebelumnya pada pra siklus sebesar 75,67% 

dan tidak ada siswa yang dikategorikan tidak aktif. Hasil analisis selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 42. Peningkatan persentase keaktifan siswa dari 

sebelum dan sesudah tindakan pada siklus I disajikan pada gambar 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Diagram Batang Persentase Keaktifan Siswa Pra Sikus-Siklus I 
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b. Ketuntasan Belajar Siswa 

Ketuntasan belajar siswa dalam pelajaran kimia khususnya materi 

hidrokarbon merupakan salah satu faktor yang menentukan penelitian ini berhasil. 

Tes kognitif yang diujikan terdiri dari 25 soal objektif yang isinya mencakup dua 

kompetensi dasar, yakni (1) Mendeskripsikan kekhasan atom karbon dalam 

membentuk senyawa hidrokarbon. (2) Menggolongkan senyawa hidrokarbon 

berdasarkan struktur dan hubungannya dengan sifat senyawa. 

Pada siklus I persentase siswa yang mencapai ketuntasan adalah 77,27%. 

Siswa yang belum tuntas sebanyak 10 siswa dari 44 siswa kelas X.7. Persentase 

ini telah melampaui target yang ditentukan sebelumnya yaitu 60% siswa tuntas. 

Nilai batas minimum ketuntasan di kelas X SMA Muhammadiyah I Surakarta 

untuk pelajaran kimia adalah 64. Dilihat dari nilai rata-rata kelas, hasil belajar 

kognitif siswa sudah diatas batas tuntas (KKM) yang telah ditetapkan yakni 73,09. 

Adapun hasil tes kognitif 1 dapat dilihat pada tabel 33.  

Tabel 33. Hasil Tes Kognitif Siklus I Materi Pokok Hidrokarbon Siswa Kelas 
X.7 SMA  Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Ajaran 2009/2010 

 
Aspek yang 

dinilai 
Kategori Jumlah siswa Persentase (%) 

Ketuntasan 
Belajar 

Tuntas 34 77,27 
Tidak Tuntas 10 22,72 

 

Berikut ini disajikan diagram pie ketuntasan belajar hidrokarbon siswa X.7 SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Ajaran 2009/2010 pada gambar 19,. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 19. Diagram Pie Aspek Ketuntasan Belajar Siswa Siklus I 

Persentase Ketuntasan Belajar Siswa Siklus I

77.27 %
Tuntas

 22.72 %
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c. Kepuasan Siswa terhadap Pembelajaran 

Data pendukung dalam penelitian ini adalah hasil pengisian angket 

kepuasan siswa terhadap pembelajaran yang diterapkan selama siklus I baik 

mengenai metode maupun media yang digunakan. Tingkat kepuasan siswa dapat 

dilihat berdasarkan persentase hasil pengisisan angket kepuasan yang diisi oleh 

siswa setelah proses pembelajaran pada siklus I berakhir. Pada siklus I diperoleh 

rata-rata persentase tingkat kepuasan siswa setiap indikator terhadap metode yang 

diterapkan yaitu 82,58 %. Hasil analisis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

44. Capaian persentase hasil penilaian angket kepuasan siswa terhadap 

pembelajaran pada siklus I disajikan pada tabel 34. 

Tabel 34.  Hasil Angket Kepuasan Penerapan Metode TGT Berbatuan Media   
Flash Dilengkapi LKS 

 
Indikator Capaian 

Persentase  
(%) 

A. SENANG  
Kesan siswa terhadap suasana kegiatan belajar-mengajar. 90,96 
B. SESUAI  
Kesan siswa tentang kesesuaian antara metode dan media 
pembelajaran dengan materi yang disampaikan. 

77,32  

C. HARAPAN SISWA  
Semangat siswa bekerjasama dalam mempelajari materi 
hidrokarbon. 

88,37 

Semangat siswa dalam menyelesaikan soal-soal materi 
hidrokarbon. 

82,55 

Pengaruh metode dan media pembelajaran terhadap aktualisasi diri 
siswa yaitu berani berpendapat dan terampil berbicara. 

79,94  

Tanggung jawab siswa untuk mempelajari materi  hidrokarbon. 78,84  
D. EFISIEN  
1.Waktu 80,23 
2. Pikiran 81,39 
E. EFEKTIF  
Pengaruh metode dan media pembelajaran terhadap penguasaan 
konsep siswa. 

83,43 

Pengaruh metode dan media pembelajaran terhadap kepuasan hasil 
belajar siswa. 

82,84 

Rata-rata 82,58 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, siswa merasa senang 

terhadap pembelajaran yang diterapkan. Menurut pendapat siswa, guru belum 

pernah menggunakan variasi metode pembelajaran, sehingga siswa merasa bosan 

dan tidak menikmati pembelajaran yang berlangsung. Hasil wawancara dengan 

siswa selaras dengan hasil analisis angket kepuasan siswa setelah pembelajaran 

siklus I. Berdasarkan hasil analisis angket kepuasan siswa terhadap pembelajaran 

maka dapat disimpulkan persentase siswa dengan kategori siswa sangat puas, 

puas, kurang puas, dan tidak puas berturut turut adalah sebanyak 72,09%; 

27,90%; 0%; dan 0%. Hasil analisis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 44. 

Capaian persentase penilaian aspek kepuasan siswa terhadap pembelajaran 

disajikan dalam gambar 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Gambar 20.  Diagram Pie Penilaian Aspek Kepuasan Siswa dalam 

   Pembelajaran Siklus I 
 
 
d. Penilaian Aspek Afektif 

Selain penilaian kognitif, juga dilakukan penilaian afektif siswa untuk 

memberikan informasi kepada guru tentang sikap siswa. Penilaian afektif 

diperoleh dari angket yang diisi oleh siswa dan observasi perilaku siswa dalam 

pembelajaran materi pokok hidrokarbon. Dari hasil penilaian aspek afektif siswa 

Penilaian Kepuasan Siswa terhadap 
Pembelajaran

puas
72,09%

sangat puas
27,09%  
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dalam pembelajaran siklus I, dapat dijelaskan bahwa persentase siswa berkategori 

sangat baik sebanyak 25,58%; siswa berkategori baik sebanyak 67,44%; siswa 

berkategori kurang baik sebanyak 6,97%; dan siswa berkategori tidak baik 

sebanyak 0%. Nilai rata-rata dari hasil angket aspek afektif siswa adalah 74,73 

dan persentase rata-rata skor setiap item adalah 74,73%. Angket aspek afektif 

diberikan kepada siswa untuk mengukur minat, sikap, nilai, konsep diri dan moral 

siswa terhadap mata pelajaran kimia. Hasil angket aspek afektif siswa dalam 

pembelajaran selama siklus I selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 46. 

Capaian persentase penilaian aspek afektif siswa disajikan dalam gambar 21. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 21. Diagram Pie Penilaian Aspek Afektif Siswa pada Siklus I 
 

Secara umum untuk hasil penilaian aspek afektif pada siswa kelas X.7 

SMA Muhammadiyah I Surakarta sudah cukup baik. Capaian persentase aspek 

afektif  setiap indikator pada siklus I disajikan dalam tabel 35. 

Tabel 35. Capaian Persentase Aspek Afektif Siswa Siklus I 

Indikator Capaian 
Persentase (%) 

A. MINAT  
1. Catatan pelajaran materi hidrokarbon 73,83 
2. Usaha memahami materi hidrokarbon 73,54 
3. Memiliki literatur kimia 72,96 
4. Kehadiran dalam pelajaran materi hidrokarbon 83,71 

Persentase Hasil Penilaian 
Aspek Afektif Siswa Siklus I

0%6,97%

67,44%

25,58% Sangat baik

Baik

Kurang baik

Tidak baik
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B. SIKAP  
1. Mengerjakan tugas materi hidrokarbon 75,14 
2. Interaksi dengan guru kimia dan siswa lain 72,67 
3. Cara belajar hidrokarbon 77,17 
4. Diskusi materi hidrokarbon 78,77 
C. NILAI  
1. Keyakinan atas kemampuan guru 85,17 
2. Keyakinan atas keberhasilan peserta didik 70,34 
D. Konsep Diri  
1. Kemampuan dalam belajar materi hidrokarbon. 69,03 
2. Kemandirian dalam mengerjakan tugas materi 

hidrokarbon. 
72,67 

E. MORAL  
1. Kejujuran 72,08 
2. Kepedulian terhadap teman 77,32 

Rata-rata 74,73 
 

4. Refleksi Tindakan  

Tujuan pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus I adalah siswa dapat 

menguasai materi pokok hidrokarbon. Berdasarkan observasi, pada pertemuan 

pertama pembelajaran siklus I ada dua kelompok yang tidak bisa berkomunikasi 

dengan baik. Hal ini dikarenakan siswa masih menyesuaikan diri dengan teman-

teman kelompoknya dan ruang kelas yang sempit membuat ruang gerak mereka 

untuk berdiskusi menjadi kurang leluasa. Setelah pertemuan pertama selesai 

dilaksanakan, guru dan peneliti sepakat melakukan pembelajaran di ruang 

audivisual untuk pertemuan selanjutnya. Pertimbangan memilih ruang audiovisual 

karena ruangan ini lebih luas dan terletak disebelah kelas X.7 SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta.  

Dari hasil pengamatan pada pertemuan pertama, masih ada dua 

kelompok yang belum aktif bertanya, menjawab dan mengerjakan soal di papan 

tulis tanpa ditunjuk. Oleh karena itu, guru dan peneliti memutuskan meminta 

kelompok yang belum aktif untuk duduk di depan, sehingga guru bisa melakukan 

pengawasan dan bimbingan dengan mudah.  

Pembelajaran dengan menggunakan metode TGT pada tindakan I sudah 

terlaksana cukup optimal dilihat dari keaktifan siswa. Interaksi siswa dengan 

siswa dalam kelompok maupun interaksi siswa dengan guru terlihat cukup baik 
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pada saat proses pembelajaran. Guru selalu mengingatkan agar siswa bekerjasama 

dan saling membantu satu sama lain dalam kelompoknya jika ada yang salah 

dalam memahami atau belum mengerti mengenai materi yang sedang dipelajari. 

Setelah pelaksanaan tindakan pada siklus I selesai dilaksanakan, pada 

tanggal 12 Mei 2010 dilaksanakan tes kognitif siklus I untuk mengetahui tingkat 

penguasaan siswa terhadap materi pokok hidrokarbon. Tes kognitif yang 

diberikan berupa soal pilihan ganda sebanyak 25 soal dengan alokasi waktu 75 

menit. Persentase taraf kesukaran item soal yang diujikan pada siklus I berturut-

turut adalah soal berkategori mudah sebanyak 16%, sedang sebanyak 56% dan 

sukar 28%. Rincian persentase taraf kesukaran item soal yang diujikan pada siklus 

I dapat dilihat pada lampiran 49. 

Berdasarkan analisis hasil tes kognitif siklus I terlihat bahwa persentase 

indikator kompetensi yang telah mencapai batas tuntas adalah  87,50%. Indikator 

kompetensi dinyatakan tuntas apabila persentase ketercapaiannya sama dengan 

atau lebih dari 64% (SKBM = 64). Hanya satu indikator dari delapan indikator 

yang belum tuntas yaitu menyimpulkan hubungan titik didih senyawa hidrokarbon 

dengan massa molekul relatif dan strukturnya. Sedangkan, persentase rata-rata 

ketercapaian setiap soal adalah 73,09% dan persentase rata-rata ketercapaian 

setiap indikator kompetensi 72,83%.  

Adapun rincian tes kognitif hasil dari masing-masing indikator pada 

siklus I disajikan pada tabel 36. 

Tabel 36. Hasil Tes Siklus I Materi Pokok Hidrokarbon Kelas X.7 SMA 
Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Ajaran 2009/2010 

 
No Indikator Kompetensi No  

Soal 
Persentase  

Ketercapaian (%) 
Taraf 

Kesukaran 
Item Soal 

 
Setiap  
Soal 

Setiap 
Indikator 

Kompetensi 
1. Mengidentifikasi unsur 

C, H dan O dalam 
senyawa karbon melalui 
percobaan 

1 68,18 
 

68,18 
 

Mudah 

2. Mendeskripsikan 
kekhasan atom karbon 

2 
3 

68,18 
84,09 

81,06 
 

Sedang 
Sedang 
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dalam senyawa 
hidrokarbon 

25 90,91 Mudah 

3. Membedakan  atom C 
primer, sekunder, 
tersier, dan kuartener 

4 
5 

77,27 
84,09 

80,68 
 

Mudah 
Sedang 

4. Mengelompokkan 
senyawa hidrokarbon 
berdasarkan kejenuhan 
ikatan 

6 77,27 
 

77,27 
 

Sedang 
 

5. Memberi nama senyawa 
alkana, alkena, dan 
alkuna 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

93,18 
52,27 
72,73 

50 
88,64 
93,18 
88,64 
77,27 

76,98 
 

Sedang 
Sedang 
Sedang 
Sukar 

Sedang 
Sukar 

Sedang 
Sukar 

6. Menyimpulkan 
hubungan titik didih 
senyawa hidrokarbon 
dengan massa molekul 
relatif dan strukturnya 

15 
16 
17 

81,82 
29,55 
68,18 

 

59,85 
 

Mudah 
Sukar 
Sukar 

 

7. Menetukan isomer 
struktur (kerangka, 
posisi, fungsi) dan 
isomer geometri 
(cis,trans) 

18 
19 
20 
21 

43,18 
65,91 
86,36 
68,18 

65,90 
 

Sedang 
Sedang 
Sedang 
Sukar 

8. Menuliskan reaksi 
sederhana pada senyawa 
alkana, alkena, dan 
alkuna (reaksi oksidari, 
adisi, substitusi dan 
reaksi eliminasi) 

22 
23 
24 

 

86,36 
81,82 

50 
 

72,72 
 

Sedang 
Sedang 
Sukar 

 Rata – rata  73,09 72,83  
 

Hasil tes kognitif siklus I materi pokok hidrokarbon kelas X.7 

menunjukkan bahwa persentase ketuntasan kelas sebesar 77,27% dengan nilai 

KKM adalah 64. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar dari penilaian aspek 

kognitif telah memenuhi target secara klasikal. Hasil analisis tes kognitif siklus I 

dapat dilihat pada lampiran 40. Sedangkan ketercapaian target keberhasilan tiga 

aspek yang dinilai dari kegiatan pembelajaran selama siklus I dirangkum pada 

tabel 37. 
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Tabel 37. Ketercapain Target Keberhasilan Siklus I 

No Aspek yang Dinilai  Target Siklus I Kriteria 
Keberhasilan Keberhasilan Ketercapaian 

1 Keaktifan siswa dalam 
proses pembelajaran 

65% 71,08% Berhasil 

2 Prestasi belajar kognitif 60% 77,27% Berhasil 
3 Kepuasan belajar 70% 82,58% Berhasil 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa ketiga aspek yang dinilai selama 

pembelajaran siklus I yaitu keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, prestasi 

belajar kognitif dan kepuasan belajar telah memenuhi target yang direncanakan. 

Dari tabel 37, dapat digambarkan diagram batang ketercapaian target keberhasilan 

yang disajikan pada gambar 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Diagram Batang Ketercapaian Target Keberhasilan Siklus I 

Keterangan : 

KT : Ketuntasan Belajar  

KA : Keaktifan Siswa 

KP : Kepuasan Siswa terhadap Proses Pembelajaran 

 

Dari hasil target keberhasilan pada siklus I diatas dapat diketahui bahwa 

ketiga aspek telah mencapai target. Namun, masih perlu dilakukan perbaikan 

pembelajaran yaitu dengan melanjutkan ke tindakan II supaya dari aspek hasil 

60

65

70

75

80

85

% 
Ketercapaian

KT KA KP

Indikator

Ketercapaian Target Keberhasilan
 Siklus I

Target keberhasilan

Ketercapaian
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belajar (prestasi siswa) dapat terpenuhi yaitu seluruh kompetensi pembelajaran 

dapat tercapai dengan baik. Dari hasil analisis, masih ada satu indikator 

kompetensi yang belum dikuasai siswa (persentase ketercapaian kurang dari 64%) 

yang ditunjukkan pada tabel 36. Oleh karena itu perlu adanya tindakan pada siklus 

II sehingga persentase ketercapaian seluruh indikator kompetensi dapat tuntas. 

Selain mengupayakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, tindakan 

pada siklus II bertujuan untuk mempertahankan peningkatan proses belajar dan 

meningkatkan ketercapaian target yang telah dicapai pada siklus I. Ketercapaian 

target yang paling signifikan dari ketiga aspek yang diukur adalah aspek keaktifan 

siswa, dimana persentase keaktifan siswa sebelum tindakan atau pra siklus sebesar 

54,42%, sedangkan setelah tindakan I dilakukan, persentase keaktifan siswa 

meningkat menjadi 71,08%. 

 

C. Deskripsi Hasil Siklus II 

1. Perencanaan Tindakan 

Berdasarkan hasil refleksi dari siklus I maka dilakukan perencanaan 

untuk pelaksanaan tindakan pada siklus II. Pada siklus II,  materi yang diberikan 

difokuskan pada indikator yang belum tuntas pada siklus I. Tindakan pada siklus 

II lebih difokuskan untuk penyempurnaan dan perbaikan terhadap kendala-

kendala yang terdapat pada siklus I. Adapun tindakan yang dimaksud adalah 

sebagai berikut:  Pertama, siswa mengoperasikan media flash yang berisi materi 

hidrokarbon secara langsung dengan berkelompok, karena pada siklus I media 

flash hanya dioperasikan oleh guru. Kedua, guru menegaskan kembali bahwa 

harus ada kerjasama antar anggota kelompok. Ketiga, guru memberikan perhatian 

yang lebih kepada siswa yang mengalami kesulitan. Keempat, guru mendorong 

siswa yang masih malu bertanya untuk mengajukan pertanyaan bila ada hal yang 

belum jelas.  

Pada siklus II peneliti juga membuat lembar kerja yang berisi soal-soal 

latihan yang lebih ditekankan pada indikator kompetensi yang belum tuntas yaitu 

tentang isomer dan sifat fisik hidrokarbon. Lembar kerja didistribusikan kepada 
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setiap siswa untuk didiskusikan bersama kelompoknya. Lembar kerja siswa siklus 

II dapat dilihat pada lampiran 52. 

 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan pembelajaran siklus II dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 

2010 yaitu 2 x 45 menit. Setiap kelompok mendapat satu laptop yang didalamnya 

telah berisi media flash dan permainan akademik (roda impian). Siswa diberi 

keleluasaan untuk berdiskusi sambil mengoperasikan media flash. Guru 

memberikan waktu 45 menit kepada setiap kelompok untuk mendiskusikan 

latihan soal yang terdapat pada  LKS. Kemudian guru memberikan kesempatan 

pada setiap kelompok untuk menjawab latihan soal yang telah didiskusikan. Pada 

akhir proses pembelajaran, siswa melakukan turnamen berupa roda impian yang 

berisi soal-soal isomer, reaksi dan sifat fisik hidrokarbon. Sebagai penutup guru 

menekankan kembali cara penentuan isomer dan sifat fisik hidrokarbon yang 

belum dipahami oleh siswa. 

  

3. Hasil Pengamatan 

a. Keaktifan Belajar Siswa 

Dari hasil observasi pada pelaksanaan tindakan II, keaktifan siswa 

mengalami peningkatan dari siklus I. Proses kerjasama dan saling membatu antar 

anggota kelompok terlihat semakin baik. Siswa semakin antusias mengikuti 

pembelajaran kimia. Ketika guru mempersilahkan siswa mengoperasikan media 

flash, siswa langsung aktif mempelajari isi materi hidrokarbon. Dari hasil 

observasi, ketika guru berkeliling dari satu kelompok ke kelompok lainnya, 

persentase siswa yang mengemukakan pertanyaan mengenai materi yang belum 

jelas meningkat dibandingkan pada siklus I. Siswa yang dikategorikan sangat aktif 

sebesar 29,54% yang sebelumnya pada siklus I sebesar 15,90 %; siswa aktif 

sebesar 68,18% yang sebelumnya pada siklus I sebesar 81,81%; siswa kurang 

aktif pada siklus I dan II sebesar 2,27% yang sebelumnya pada pra siklus 54,42 %. 

Sedangkan presentase kelompok yang dikategorikan sangat aktif sebesar 55,55% 

dan kelompok aktif 44,44% serta tidak ada kelompok yang dikategorkan kurang 
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aktif atau tidak aktif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penerapan 

pebelajaran TGT berbantuan media flash dilengkapi LKS dapat mengaktifkan 

siswa. Hasil observasi keaktifan siswa secara keseluruhan dapat dilihat pada 

lampiran 37. 

Hasil wawancara dengan siswa mendukung hasil observasi pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus II. Siswa merasa lebih memahami materi hidrokarbon 

dan leluasa mendiskusikan sub pokok bahasan yang belum mereka pahami. Siswa 

pun merasa lebih mudah memahami soal-soal yang terdapat di media flash, karena 

di dalamnya terdapat penjelasan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang 

dimunculkan. Adapun hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

34. Sedangkan kesimpulan hasil observasi tindakan pada siklus II terangkum 

dalam tabel 38. 

Tabel 38. Hasil Observasi Keaktifan Belajar Siswa Siklus I 

Aspek Indikator Capaian 
Persentase (%) 

Oral activities 
(Martinis Yamin, 
2007:84). 

Siswa bertanya jika ada hal yang kurang 
jelas kepada guru. 

61,93 

Siswa  menjawab pertanyaan yang 
diajukan guru tanpa ditunjuk. 

64,20 

Visual activities 
(Sardiman, 2010: 
101). 

Siswa memberikan perhatian selama 
presentasi kelas. 

90,90 

Siswa memberikan perhatian selama 
presentasi kelompok. 

74,43 

Listening 
activities 
(Sardiman, 2010: 
101). 

Siswa mendengarkan penjelasan dari 
guru. 

82,38 

Siswa mendengarkan penjelasan dari 
teman yang sedang presentasi. 

85,79 

Writing Activities 
(Sardiman, 2010: 
101). 

Siswa maju dan menulis hasil 
pemecahan masalah dalam diskusi. 

86,93 

Siswa maju dan menulis jawaban soal 
pada papan tulis tanpa ditunjuk. 

67,04 

Oral activities 
(Sardiman, 2010: 
101). 

Siswa aktif berdiskusi untuk 
memecahkan masalah yang diberikan 
oleh guru. 

83,52 

Siswa memberikan ide/ gagasan untuk 
memecahkan masalah dalam diskusi 
kelompok. 

73,29 

 Rata-rata 77,04 
 

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



 

 

99 

Data yang digunakan selain dari kegiatan observasi adalah dengan 

angket. Angket dibagikan kepada setiap siswa untuk diisi kemudian dianalisis 

untuk mengetahui keaktifan belajar siswa menurut sudut pandang siswa sendiri 

selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil angket keaktifan siswa 

selengkapanya dapat dilihat pada lampiran 43. Sedangkan hasil penilaian 

keaktifan belajar siswa setelah pelaksanaan pembelajaran siklus II terangkum 

dalam tabel 39. 

Tabel 39. Hasil Angket Keaktifan Belajar Siswa pada Siklus II  

Aspek Indikator Capaian 
Persentase 

(%) 
Oral activities 
(Martinis Yamin, 
2007:84). 

Siswa bertanya jika ada hal yang kurang 
jelas kepada guru. 

69,60 

Siswa  menjawab pertanyaan yang 
diajukan guru tanpa ditunjuk. 

62,78 

Visual activities 
(Sardiman, 2010: 
101). 

Siswa memberikan perhatian selama 
presentasi kelas. 

78,68 

Siswa memberikan perhatian selama 
presentasi kelompok. 

81,53 

Listening activities 
(Sardiman, 2010: 
101). 

Siswa mendengarkan penjelasan dari 
guru. 

79,82 

Siswa mendengarkan penjelasan dari 
teman yang sedang presentasi. 

79,26 

Writing Activities 
(Sardiman, 2010: 
101). 

Siswa maju dan menulis hasil pemecahan 
masalah dalam diskusi. 

84,09 

Siswa maju dan menulis jawaban soal 
pada papan tulis tanpa ditunjuk. 

71,58 

Oral activities 
(Sardiman, 2010: 
101). 

Siswa aktif berdiskusi untuk memecahkan 
masalah yang diberikan oleh guru. 

81,53 

Siswa memberikan ide/ gagasan untuk 
memecahkan masalah dalam diskusi 
kelompok. 

78,40 

 Rata-rata 76,73 
 

Berdasarkan rata-rata hasil penilaian keaktifan siswa melalui observasi 

dan angket, terdapat peningkatan 5,49% pada siklus II yaitu rata-rata keaktifan 

siswa siklus I = 71,09%; siklus II = 76,88%). Adanya peningkatan persentase 

pada semua indikator di dalam angket keaktifan, mengindikasikan bahwa 

keaktifan siswa semakin meningkat setelah dilakukan tindakan. Salah satu 
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indikator yang mengalami kenaikan ketercapaian yang signifikan adalah indikator 

bertanya kepada guru, yaitu 9,23% dari perolehan persentase siklus I (56,53%). 

Besarnya rasa ingin tahu dalam diri siswa merupakan modal untuk 

membangkitkan keaktifan siswa. Semakin besar rasa ingin tahu dan rasa tertarik, 

maka akan berpengaruh terhadap tingkat motivasi dalam diri siswa untuk belajar 

dan menggali informasi melalui serangkaian kegiatan belajar. Peningkatan 

keaktifan siswa setiap indikator disajikan pada gambar 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 23. Diagram Batang Peningkatan Keaktifan Siswa Per Indikator 
 

Dari hasil analisis angket keaktifan, persentase siswa yang mendapat 

kategori sangat aktif sebanyak 29,54%; siswa yang mendapat kategori aktif 

sebanyak 70,45%; siswa yang mendapat kategori kurang aktif 2,27%; dan siswa 

yang mendapat kategori tidak aktif sebanyak 0%. Hasil analisis selengkapnya 

pada lampiran 43. Peningkatan persentase keaktifan siswa berdasarkan 

kategorinya dari kondisi awal, sesudah tindakan pada siklus I dan sesudah 

tindakan pada siklus II disajikan pada gambar 24. 
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Gambar 24. Diagram Batang Keaktifan Siswa Pra Siklus-Siklus I-Siklus II 
 

Data hasil dokumentasi keaktifan siswa selama proses pembelajaran 

siklus II disajikan pada gambar 25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 25. Siswa Mengoperasikan Media Flash Secara Berkelompok 

 

b. Ketuntasan Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil tes kognitif siklus II didapatkan persentase ketuntasan 

siswa turun 4,55%. Pada siklus I ketuntasan siswa mencapai 77,27% sedangkan 

pada siklus II adalah 72,72% dengan rata-rata nilai siswa adalah 72,90. Hal ini 
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dikarenakan soal tes kognitif siklus II yang diujikan tidak setara dengan tes 

kognitif siklus I. Tes kognitif siklus II memiliki tingkat kesukaran yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan soal tes kognitif I. Persentase taraf kesukaran item 

soal pada siklus I berturut-turut adalah soal berkategori mudah sebanyak 16%, 

sedang sebanyak 56% dan sukar 28%. Sedangkan pada siklus II, persentase taraf 

kesukaran item soal berturut-turut adalah mudah sebesar 16%, sedang 40% dan 

sukar 44%. Persentase taraf kesukaran item soal yang digunakan pada siklus II 

dapat dilihat pada lampiran 50. Hasil analisis tes kognitif siklus II dapat dilihat 

pada lampiran 41. Sedangkan, aspek ketuntasan belajar siswa pada siklus II 

terangkum dalam tabel 40. 

Tabel 40. Aspek Ketuntasan Belajar Siswa Siklus II 

Aspek yang 
dinilai 

Kategori Jumlah siswa Persentase 
(%) 

Ketuntasan 
Belajar 

Tuntas 32 72,72% 
Tidak Tuntas 12 27,27% 

 

Dibawah ini disajikan diagram pie aspek ketuntasan belajar siswa pada proses 

belajar dalam sistem pembelajaran pada gambar 26. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 26. Diagram Pie Aspek Ketuntasan Siswa Siklus II 
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Adapun rincian tes kognitif hasil dari masing-masing indikator pada 

siklus II disajikan pada tabel 41. 

Tabel 41.  Hasil Tes Kognitif Siklus II Materi Pokok Hidrokarbon Kelas X.7 
SMA Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Ajaran 2009/2010 

 
No Indikator Kompetensi No 

Soal 
Persentase 

Ketercapaian (%) 
Taraf 

Kesukaran 
Item Soal Setiap  

Soal 
Setiap 

Indikator 
Kompetensi 

1. Mengidentifikasi unsur 
C, H dan O dalam 
senyawa karbon melalui 
percobaan 

1 79,54 
 

79,54 

 

Sedang 
 

2. Mendeskripsikan 
kekhasan atom karbon 
dalam senyawa 
hidrokarbon 

2 
3 
25 

86,36 
75 

90,91 

84,09 

 

Mudah 
Sedang 
Mudah 

3. Membedakan  atom C 
primer, sekunder, tersier, 
dan kuartener 

4 
 

81,81 81,81    Sedang 

4. Mengelompokkan 
senyawa hidrokarbon 
berdasarkan kejenuhan 
ikatan 

5 
 

75 
 

75 

 

Sedang 

5. Memberi nama senyawa 
alkana, alkena, dan 
alkuna 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

63,63 
72,72 
56,81 
81,81 
81,81 
72,72 
61,36 
56,82 

68,46 

 

 

Sukar 
Sukar 
Sukar 
Mudah 
Sedang 
Sedang 
Sukar 
Sukar 

6. Menyimpulkan hubungan 
titik didih senyawa 
hidrokarbon dengan 
massa molekul relatif dan 
strukturnya 

14 
15 
16 

70,45 
63,63 
93,18 

 

75,75 

 

Sedang 
Sukar 
Mudah 

7. Menetukan isomer 
struktur (kerangka, 
posisi, fungsi) dan isomer 
geometri (cis,trans) 

17 
18 
19 
20 

59,09 
47,72 
81,81 
77,27 

66,47 

 

Sukar 
Sukar 
Sukar 
Sukar 

8. Menuliskan reaksi 
sederhana pada senyawa 
alkana, alkena, dan 

21 
22 
23 

75 
72,72 
84,09 

73,29 

 

Sedang 
Sedang 
Sedang 
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alkuna (reaksi oksidari, 
adisi, substitusi dan 
reaksi eliminasi) 

24 61,36 Sukar 

 Rata – rata  72,90 75,55  
 

c. Kepuasan Siswa terhadap Proses Pembelajaran 

Angket kepuasan siswa bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan 

siswa terhadap metode dan media yang diterapkan selama proses pembelajaran. 

Tingkat kepuasan siswa dapat dilihat berdasarkan persentase hasil pengisisan 

angket kepuasaan yang diisi oleh siswa setelah proses pembelajaran pada siklus II 

berakhir. Pada siklus II, rata-rata persentase ketercapaian kepuasaan siswa tehadap 

metode dan media yang diterapkan adalah 83,34%. Siswa merasa senang dengan 

penerapan pembelajaran TGT berbantuan media flash dilengkapi LKS dengan 

pokok bahasan materi yang dipelajari. Hasil angket kepuasan siswa terhadap 

pembelajaran selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 45. 

Berdasarkan hasil rata-rata persentase angket kepuasan yang disajikan 

pada tabel 42, diketahui bahwa ada kenaikan persentase kepuasan siswa terhadap 

pembelajaran walaupun tidak signifikan. Kenaikan kepuasan siswa terhadap 

pembelajaran adalah 0,76%. Pada siklus I, persentase kepuasan siswa terhadap 

pembelajaran yang diterapkan adalah 82,58%. Hasil angket kepuasan siswa 

terangkum dalam tabel 42. 

Tabel 42. Hasil Angket Kepuasan Siswa terhadap Penerapan Metode TGT 
Berbatuan Media Flash dilengkapi LKS 

 
Indikator Capaian 

Persentase  
(%) 

A. SENANG  
Kesan siswa terhadap suasana kegiatan belajar-mengajar. 88,95 
B. SESUAI  
Kesan siswa tentang kesesuaian antara metode dan media 
pembelajaran dengan materi yang disampaikan. 

82,84  

C. HARAPAN SISWA  
Semangat siswa bekerjasama dalam mempelajari materi 
hidrokarbon. 

88,65 

Semangat siswa dalam menyelesaikan soal-soal materi 
hidrokarbon. 

82,55 
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Pengaruh metode dan media pembelajaran terhadap aktualisasi 
diri siswa yaitu berani berpendapat dan terampil berbicara. 

80,51  

Tanggung jawab siswa untuk mempelajari materi  hidrokarbon. 82,84  
D. EFISIEN  
1.Waktu 84,15  
2. Pikiran 81,68  
E. EFEKTIF  
Pengaruh metode dan media pembelajaran terhadap penguasaan 
konsep siswa. 

81,67  

Pengaruh metode dan media pembelajaran terhadap kepuasan 
hasil belajar siswa. 

83,13  

Rata-rata 83,34  
 

Berdasarkan analisis hasil angket kepuasan siswa, maka dapat 

disimpulkan siswa berkategori sangat puas, puas, kurang puas, dan tidak puas 

terhadap pembelajaran yang diterapkan. Persentase siswa berkategori sangat puas 

sebanyak 76,74% yang sebelumnya pada siklus I sebanyak 72,09%; siswa 

berkategori puas sebanyak 23,25% yang sebelumnya pada siklus I sebanyak 

27,90% dan siswa berkategori kurang puas dan tidak puas sebanyak 0%, baik 

pada siklus I maupun siklus II. Dari data tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan persentase kepuasan siswa terhadap pembelajaran yang telah 

diterapkan. Peningkatan capaian persentase kepuasan siswa berdasarkan kategori 

siswa disajikan dalam gambar 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27. Diagram Batang Peningkatan Kepuasan Siswa terhadap Pembelajaran 
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d. Penilaian Afektif 

Hasil penilaian angket aspek afektif pada pembelajaran materi pokok 

hidrokarbon menunjukkan peningkatan persentase ketercapaian yang tidak 

signifikan yaitu 1,35%. Dari hasil analisis angket yang diisi oleh siswa kelas X.7, 

persentase siswa yang mendapatkan kategori sangat baik sebanyak 29,54%; 

kategori baik sebanyak 68,18% ; kategori kurang baik sebanyak 2,27%; dan 

kategori tidak baik sebanyak 0%. Persentase ketercapaian penilaian afektif siswa 

kelas X.7 disajikan pada gambar 28. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Gambar 28. Diagram Pie Penilaian Aspek Afektif Siswa dalam Siklus II 

 

Nilai afektif siswa dan perilaku siswa dalam pembelajaran dapat dilihat 

pada lampiran 47. Secara umum untuk hasil penilaian aspek afektif pada siswa 

kelas X.7 SMA Muhammadiyah I Surakarta dapat dinyatakan baik karena  

ketercapaian rata-rata skor afektif siswa sebesar 76,08% dan setelah 

dikonversikan dengan pedoman penskoran, maka keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran dikategorikan baik. Persentase rata-rata indikator pada aspek afektif 

sebesar 76,08%. Nilai rata-rata aspek afektif siswa adalah 76,08. Peningkatan 

persentase jumlah siswa berkategori sangat baik, baik, kurang baik dan tidak baik 

setelah tindakan pada siklus I dan siklus II disajikan pada gambar 29. 
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Gambar 29. Diagram batang Peningkatan Aspek Afektif Siswa 

 

Secara umum untuk hasil penilaian aspek afektif pada siswa kelas X.7 

SMA Muhammadiyah I Surakarta sudah cukup baik. Capaian persentase setiap 

indikator disajikan dalam tabel 43. 

Tabel 43. Capaian Persentase Setiap Indikator Aspek Afektif Siswa Siklus II 

Indikator Capaian  
Persentase 

(%) 
A. MINAT  
1. Catatan pelajaran materi hidrokarbon 75,56 
2. Usaha memahami materi hidrokarbon 71,73 
3. Memiliki literatur kimia 76,98 
4. Kehadiran dalam pelajaran materi hidrokarbon 79,26 
B. SIKAP  
1. Mengerjakan tugas materi hidrokarbon 73,15 
2. Interaksi dengan guru kimia dan siswa lain 72,67 
3. Cara belajar hidrokarbon 76,84 
4. Diskusi materi hidrokarbon 79,82 
C. NILAI  
1. Keyakinan atas kemampuan guru 81,81 
2. Keyakinan atas keberhasilan peserta didik 73,86 
D. Konsep Diri  
1. Kemampuan dalam belajar materi hidrokarbon. 79,82 
2. Kemandirian dalam mengerjakan tugas materi hidrokarbon. 76,41 
E. MORAL  
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1. Kejujuran 77,40 
2. Kepedulian terhadap teman 76,13 
Rata-rata  76,08 

 

Sedangkan peningkaan capaian persentase aspek afektif siswa setiap 

indikator disajikan disajikan dalam gambar 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 30. Diagram Batang Peningkatan Aspek Afektif Siswa Setiap Indikator 

 

Berdasarkan ketercapaian setiap aspek yang dinilai yaitu keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran, prestasi belajar kognitif dan kepuasan belajar  pada 

siklus II, maka target keberhasilan dari kegiatan pembelajaran pada siklus II telah 

tercapai. Ketercapaian setiap aspek yang diukur pada siklus II terangkum pada 

tabel 44. 

Tabel 44. Ketercapaian Target Keberhasilan pada Siklus II 

No Aspek yang Dinilai  Target Siklus II Kriteria 
Keberhasilan Keberhasilan Ketercapaian 

1 Keaktifan siswa dalam 
proses pembelajaran 

75% 76,88% Berhasil 

2 Prestasi belajar kognitif 70% 72,72% Berhasil 
3 Kepuasan belajar 80% 83,34% Berhasil 
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Dari data diatas dapat diketahui bahwa pada siklus II target (indikator 

keberhasilan) semuanya tercapai. Metode, media dan teknik yang digunakan pada 

siklus II mampu meningkatkan ketertarikan siswa untuk mengikuti proses KBM.  

Pada siklus II, siswa diberi kebebasan untuk berdiskusi dengan memanfaatkan 

media flash yang langsung dapat dioperasikan siswa. Kegiatan ini memberikan 

suasana yang berbeda dari pertemuan sebelumnya. Diagram batang persentase 

ketercapaian siklus I dan siklus II disajikan pada gambar 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 31. Diagram batang Target Keberhasilan Siklus II 

Keterangan : 

KT : Ketuntasan Belajar  

KA : Keaktifan Siswa 

KP : Kepuasan Siswa terhadap Proses Pembelajaran 

 

4. Refleksi Tindakan  

Pembelajaran  dengan penerapan metode TGT berbantuan media flash 

dilengkapi LKS pada tindakan II diperoleh hasil yang lebih baik dilihat dari 

keaktifan dan kepuasan siswa dibandingkan dengan tindakan I. Ketiga aspek yang 

dinilai yaitu keaktifan, ketuntasan belajar dan kepuasan siswa telah mencapai 

target yang direncanakan.  
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Jika dibandingkan dengan tindakan pada siklus I, kemampuan siswa 

dalam penguasaan konsep materi mengalami peningkatan walaupun nilai rata-rata 

kelas turun 0,19. Pada siklus I rata-rata kelas 73,09 dan siklus II 72,90. Hal ini 

dibuktikan dari persentase ketercapaian jawaban benar setiap soal yang memiliki 

taraf kesukaran yang berbeda yaitu mudah, sedang dan sukar yang disajikan pada 

tabel 45. Persentase jumlah soal berdasarkan taraf kesukarannya dapat dilihat pada 

lampiran 49 dan 50. 

Tabel 45. Peningkatan Persentase Jawaban Benar Tes Siklus I dan II 

Taraf 
Kesukaran 

Persentase 
Jumlah Soal  

Siklus I 

Persentase 
Jawaban Benar 

Tes Siklus I 

Persentase 
Jumlah Soal  

Siklus II 

Persentase 
Jawaban Benar 
Tes Siklus II 

Mudah 16% 79,54% 16% 88,06% 
Sedang 56% 76,62% 40% 76,81% 
Sukar 28% 62,33% 44% 63,83% 

 

 Berdasarkan hasil dari tes siklus I dan siklus II dapat digambarkan 

dalam diagram batang peningkatan persentase jawaban benar setiap indikator 

kompetensi pada siklus I dan siklus II yang disajikan pada gambar 32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 32. Peningkatan Persentase Ketercapaian Setiap Indikator Kompetensi 
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Secara klasikal pembelajaran pada siklus II sudah mencapai target 

ketuntasan yang telah direncanakan yaitu 70% tuntas. Pembelajaran dibatasi 

sampai dua siklus, maka pembelajaran diakhiri pada siklus II. Dari gambar 32 

terlihat bahwa 75% dari keseluruhan indikator kompetensi mengalami 

peningkatan persentase ketercapaian. Hal ini menunjukkan bahwa adanya 

perkembangan yang sudah cukup baik mengenai kemampuan siswa pada 

penguasaan materi pokok hidrokarbon. Pada siklus II, seluruh kompetensi telah 

tuntas yaitu ketercapain setiap indikator kompetensi dasar telah mencapai 64%, 

yang sebelumnya pada siklus I masih ada satu indikator kompetensi yang belum 

tuntas. 

Berdasarkan observasi dan angket kepuasan siswa terhadap 

pembelajaran pada siklus II didapatkan bahwa terdapat peningkatan kepuasan 

siswa yang ditunjukkan dengan adanya kenaikan persentase di setiap indikator. 

Perbandingan hasil pelaksanaan tindakan pada siklus siklus I dan II terhadap 

kepuasan siswa terhadap pembelajaran menggunakan diagram batang yang 

disajikan pada gambar 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 33. Persentase Ketercapaian Setiap Indikator Kepuasan Siswa 

 

Hasil wawancara dengan siswa selaras dengan hasil angket yang telah 

diisi oleh siswa setelah pembelajaran siklus II selesai. Siswa menyampaikan 
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bahwa pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus II lebih bermakna dan efektif. 

Siswa  diberi keluasan berdiskusi dan mendalami materi menggunakan media 

flash secara mandiri bersama kelompoknya. Hasil wawancara selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 34. Penelitian diakhiri pada siklus II karena kualitas proses 

yaitu keaktifan siswa dan hasil belajar siswa yang mencakup aspek kognitif, 

afektif dan kepuasan siswa sudah mencapai target yang telah ditetapkan.  

 

D. Pembahasan 

Kegiatan belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. 

Nilai edukatif menuntut terjadinya interaksi antara guru dengan peserta didik. 

Menurut Mulyani Sumantri (2001: 114) proses belajar mengajar merupakan 

interaksi yang dilakukan oleh guru dengan peserta didik dalam situasi pendidikan 

atau pengajaran untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Demi mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya, guru perlu 

merencanakan kegiatan pembelajaran secara sistematis dengan memanfaatkan 

segala sesuatu untuk kepentingan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang 

efektif dapat menunjang keberhasilan penguasaan konsep pada diri siswa secara 

optimal.  

Berdasarkan hasil observasi, angket dan wawancara pembelajaran 

dengan menggunakan metode TGT berbantuan media flash dilengkapi LKS 

mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Siswa aktif 

bertanya, menjawab, mengerjakan soal tanpa ditunjuk dan berdiskusi dalam 

kelompok untuk memecahkan masalah. Pemberian reward individu dan kelompok 

memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Belajar adalah 

proses yang dilakukan individu untuk dirinya sendiri, tidak ada orang lain yang 

dapat menggantikan kedudukannya sebagai subjek belajar. Orang lain hanya dapat 

membantu proses belajar seseorang. Diskusi kelompok yang dilaksanakan oleh 

siswa dapat menjadi pengalaman bermakna karena memungkinkan siswa 

menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui suatu proses 

yang memberi kesempatan berpikir, berinteraksi sosial serta berlatih bersikap 

positif. Hal ini sangat relevan dengan pendapat Anita Lie (2004: 2) bahwa 
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penerapan cooperative learning meningkatkan partisipasi, kerjasama dan sikap 

positif pada diri siswa. 

Belajar mandiri yang dilakukan siswa bersama kelompok, diharapkan 

mampu membuat siswa lebih memahami konsep yang dipelajari dan bukan 

sekedar informasi dari guru. Guru lebih banyak bersifat sebagai motivator, 

fasilitator, dan katalisator sedang siswa bertindak sebagai aktor pencari informasi 

dan pengetahuan. Siswa yang diberi kesempatan untuk melihat, memegang, 

meraba, atau mengerjakan sendiri maka akan mempermudah siswa untuk 

mengerti pengajaran tersebut dan sulit untuk melupakannya.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penerapan metode TGT 

berbatuan media flash dilengkapi LKS dapat meningkatkan kualitas proses belajar 

yaitu keaktifan siswa. Berdasarkan observasi dan angket keaktifan pra siklus yang 

bertujuan untuk mengetahui kondisi awal siswa, keaktifan siswa pada saat 

mengikuti pelajaran kimia masih rendah. Siswa pasif dan sebagian besar 

melakukan aktivitas diluar belajar (mengantuk, bercanda dan bermain dengan 

teman). Berdasarkan pengamatan, setelah pelaksanaan tindakan pada siklus I dan 

siklus II yang diterapkan pada materi hidrokarbon, keaktifan siswa meningkat 

yaitu siswa aktif mengikuti pembelajaran. Siswa tidak lagi melakukan kegiatan 

selain belajar.  

Dalam penelitian ini, untuk mengukur validitas data yang diperoleh,  

penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan proses 

memastikan sesuatu (getting a fix) dari berbagai sudut pandang. Penulis 

menggunakan triangulasi metode (methode triangulation), triangulasi instrumen 

(Instrumental triangulation) dan triangulasi sumber (source triangulation). 

Dengan menggunakan teknik triangulasi, maka data yang diperoleh dapat 

dinyatakan valid. Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa hasil observasi 

selaras dengan hasil wawancara dan hasil angket keaktifan yang diisi oleh siswa. 

Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga cara pengamatan tersebut hasilnya sama 

maka informasi tersebut dinyatakan valid. Pada saat kondisi awal persentase 

keaktifan siswa adalah 54,42%; kemudian menjadi 70,91% pada siklus I dan 

76,88% pada siklus II.  
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Penggunaan metode tersebut membuat siswa lebih paham dengan materi 

yang diajarkan guru. Siswa dituntut bekerjasama dengan teman satu kelompoknya 

untuk menyelesaikan soal diskusi yang diberikan dan guru pun menekankan 

bahwa penilaian kelompok ditentukan oleh penilaian individu. Pada siklus II 

siswa terlihat lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran karena mereka diberi 

keluasan untuk mempelajari materi yang disajikan dalam bentuk media flash. 

Mereka termotivasi untuk menjadi kelompok terbaik karena setiap akhir siklus, 

guru memberikan reward bagi tiga kelompok terbaik. 

Metode TGT menuntut siswa aktif dalam pembelajaran baik secara fisik, 

mental, intelektual, maupun emosional guna mencapai hasil belajar yang optimal. 

Diskusi kelompok kecil memberikan kesempatan berpartisipasi yang lebih besar 

bagi setiap anggota sehingga setiap siswa merasa terlibat dan puas terhadap 

belajarnya serta mencegah dominasi anggota tertentu. 

Dilihat dari hasil belajar siswa yang mencakup aspek ketuntasan belajar, 

kepuasan belajar dan afektif siswa, dapat dinyatakan bahwa penerapan metode 

TGT berbatuan media flash dilengkapi LKS dapat meningkatkan kualitas belajar. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, rata-rata ketuntasan belajar siswa 

sebelum tindakan hanya 50%. Setelah metode TGT berbatuan media flash 

dilengkapi LKS diterapkan pada materi pokok hidrokarbon, ketuntasan siswa 

dapat mencapai 77,27% pada siklus I dan 72,72% pada siklus II.  Penerapan 

metode TGT berbatuan media flash dilengkapi LKS juga mendapatkan respon 

yang baik dari siswa. Hal tersebut ditunjukkan oleh peningkatan persentase 

kepuasan siswa terhadap pembelajaran dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I 

kepuasan siswa terhadap pembelajaran yang diterapkan mencapai 82,58% dan 

83,34% pada siklus II. Sedangkan bila dilihat dari aspek afektif siswa, 

ketercapaian rata-rata indikator adalah 74,73 pada siklus I dan 76,08% pada siklus 

II. Siswa dapat mengikuti alur pembelajaran dan menikmati kegiatan 

pembelajaran yang diterapkan. Menurut E. Mulyasa (2005: 131) kualitas 

pembelajaran dapat dilihat dari proses dan hasil. Penelitian dapat dikatakan 

berhasil apabila masing-masing indikator yang diukur telah mencapai target yang 

ditetapkan.  
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Penelitian ini dapat disimpulkan berhasil karena masing-masing 

indikator proses dan hasil belajar yang diukur telah mencapai target yang 

ditetapkan. Dari hasil pengamatan dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penerapan metode TGT berbatuan media flash dilengkapi LKS dapat 

meningkatkan proses dan hasil belajar siswa kelas X.7 SMA Muhammadiah 1 

Surakarta Tahun Ajaran 2009/2010. 
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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

 
Dari hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games Tournaments)  

berbantuan media flash dilengkapi LKS dapat meningkatkan kualitas proses 

belajar pada materi pokok hidrokarbon. Hal ini dapat dilihat dalam 

pelaksanaan siklus I dan siklus II. Pada siklus I persentase keaktifan siswa 

dalam pembelajaran adalah 71,08% dan meningkat menjadi 76,57% pada 

siklus II.  

2. Penerapan pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games Tournaments) 

berbantuan media flash dilengkapi LKS dapat meningkatkan hasil belajar 

kimia materi pokok hidrokarbon. Dalam penelitian ini, hasil belajar siswa 

meliputi tiga aspek, yaitu aspek ketuntasan belajar, aspek kepuasan siswa 

terhadap pembelajaran dan aspek afektif siswa. Berdasarkan hasil tes siklus I 

dan siklus II, persentase ketuntasan belajar siswa mencapai 77,27% pada 

siklus I dan 72,72% pada siklus II. Untuk target aspek kognitif yang 

ditetapkan adalah ketuntasan belajar siswa sebesar 60% pada siklus I dan 70% 

pada siklus II. Dilihat dari aspek kepuasan siswa terhadap pembelajaran yang 

diterapkan, terdapat peningkatan persentase dari 82,58% pada siklus I menjadi 

83,34 % pada siklus II. Sedangkan dari aspek afektif, menunjukkan bahwa 

terdapat peningkatan persentase dari 74,73% pada siklus I menjadi 76,08% 

pada siklus II. 

B. Implikasi 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat dikemukakan 

implikasi secara teoritis dan praktis. 

1. Implikasi Teoritis 

 Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar 

pengembangan penelitian selanjutnya dan dapat digunakan untuk mengadakan 

upaya bersama antara guru, orang tua dan siswa serta pihak sekolah lainnya agar 
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dapat membantu siswa dalam meningkatkan hasil dan proses belajar kimia secara 

maksimal. 

2. Implikasi Praktis 

 Secara praktis berdasarkan hasil penelitian, metode pembelajaran 

kooperatif TGT (Teams Games Tournaments) berbantuan media flash dilengkapi 

LKS dapat diterapkan pada kegiatan belajar mengajar kimia untuk meningkatkan 

kualitas proses dan hasil belajar siswa pada materi hidrokarbon. 

 
C. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa saran sebagai 

berikut : 

1. Guru 

Hendaknya guru dapat menyajikan materi hidrokarbon menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games Tournaments) berbantuan 

media flash dilengkapi LKS dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas 

proses dan hasil belajar siswa. 

2. Siswa 

Hendaknya siswa dapat memberikan respon yang baik terhadap guru 

dalam menyajikan materi hidrokarbon menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif TGT (Teams Games Tournaments) berbantuan media flash dilengkapi 

LKS sehingga dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. 

. 

3. Peneliti 
a. Hendaknya peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis sedapat mungkin menganalisis kembali terlebih 
dahulu perangkat pembelajaran yang telah dibuat untuk disesuaikan penggunaanya, terutama dalam hal alokasi waktu, 
fasilitas pendukung dan karakteritik siswa yang ada pada sekolah tempat penelitian tersebut. 

b. Hendaknya penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya 

dengan mengaitkan aspek-aspek yang belum diungkapkan dan dikembangkan. 

 
 

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



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ali Nodoushan Mohammad. 2009. Improving Learning and Teaching Through 
Action Research. Iran: Zanjan University. http://www.sageplub.com. 
Diakses tanggal 13 Februari 2010. 

 
Andang Ismail. Education Games Menjadi Cerdas dan Ceria dengan Permainan 

Edukatif.. 2006.Yogyakarta: Pilar Media.  

Anita Lie. 2004. Cooperative Learning. Jakarta : Grasindo. 
_________.2008. Cooperative Learning. Jakarta : Grasindo. 
 
Arief. S. Sadiman. 1996. Media Pendidikan. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 

Atherson. 2009. Learning and Teaching; Constructivism in learning. Diakses 29 
Juli 2010. 

 
Azhar Arsyad. 2009. Media Pembelajaran. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

Dedi Dwitagama dan Wijaya Kusumah. 2010. Mengenal Penelitian Tindakan 
Kelas. Jakarta: PT. Indeks. 

 
Depdiknas. 2002. Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Kimia SMA dan MA.   

Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. 

_________. 2003. Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Penilaian Mata 
Pelajaran Kimia. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum 
Depdiknas. 

_________. 2003. Standar Kompetensi Kurikulum 2004. Jakarta: Direktorat 
Pendidikan Menengah Umum Depdiknas. 

_________. 2003. Kurikulum Berbasis Kompetensi Sekolah Menengah Atas; 
Pedoman Pembelajaran Tuntas. Jakarta: Direktorat Pendidikan 
Menengah Umum Depdiknas. 

_________. 2003. Pedoman Pengembangan Instrumen dan Penilaian Ranah 
Afektif. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum Depdiknas. 

_________. 2009. Analisis Butor Soal. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah 
Umum Depdiknas. 

Djago Tarigan. 1990. Proses Belajar Mengajar Pragmatik. Bandung: Angkasa. 

Dimayati dan Mudjiono. 2009. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Depdikbud. 

Effandi Zakaria and Zanaton Ikhsan. 2007. Promoting Cooperative Learning in 
Science and Mathematics Education: Malaysian Perspective: Eurasian 
Journal of Mathematics, Science & Technology Education. Selangor 
University. Malaysia.  http://www.sageplub.com. Diakses tanggal 13 
Februari 2010. 

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



 

 

Erlika Setyaningsih. 2009. Pembelajaran Kooperatif Metode TGT Menggunakan 
Permainan Ular Tangga dan Teka-Teki Silang Dalam Bentuk Media 
Flash dengan Memperhatikan Memori dan Emotional Quotient (EQ). 
Surakarta. UNS Press. 

 
Evin, Tri Rahayu. 2009. Penerapan Model Pembelajaran Kolaboratif Disertai 

Metode Number Heads Together dalam Meningkatkan Hasil Belajar 
Biologi. Skripsi. Surakarta: FKIP Universitas Sebelas Maret. 

 
EM. Zul Fajri, Ratu Aprilia Senja. 2003. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. 

Jakarta: Difa Publisher. 
 
Feiby Ismail. 2008. Solusi Peningkatan Kualitas Pendidikan. Jurnal Pendidikan 

vol 5 Januari-Juni. Diakses tanggal 23 Januari 2010.  
 
Hendricks Cher. 2009. Using Action Research to Improve Educational Practices-

Where we are and where we are going. Journal of Curicullum and 
Instruction January Vol 3 N0.1. University of West Georgia. Diakses 
tanggal 13 Februari 2010. 

 
John Benek dan Vinitia E. Mathew. 2004. Active Learning-Student Ask Question. 

Journal of Education vol 28. Bloomstrung University. USA. www. 
sageplub.com. Diakses 31 Desember 2009. 

 
Kasihani Kasboelah. 2001. Penelitian Tindakan Kelas. Malang: Universitas 

Negeri Malang. 
 
Lambang Subagiyo, Wulyo Slamet, dan Ayu Nurjanah. 2007. Model 

Pembelajaran Kooperatif Dalam Peningkatan Motivasi, Partisipasi, dan 
Kualitas Hasil Belajar Siswa SMA Negeri 2 Samarinda. Jurnal 
Pendidikan Pengembangan Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran vol 
8 No. 1441-3384. Samarinda: FKIP UNWAMA Samarinda. 

 
Martinis Yamin. 2007. Kiat Membelajarkan Siswa. Jakarta: Gaung Persada Press. 
 
Michael Purba. 2006. Kimia untuk SMA Kelas X. Jakarta : Erlangga. 

Miles, M. B. dan Huberman, A .M. 1995. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-

Press. 

Moleong J Lexy. 1995. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya. 

 

Mulyani Sumantri dan Permana. 2001. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: CV. 
Maulana. 

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



 

 

Mulyasa. 2006. Implementasi Kurikulum Berbasis 2004. Bandung: Remaja 
Rosdakarya. 

Nana Sudjana. 2009. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya. 

 
Oemar Hamalik. 1989. Komputerisasi Pendidikan Nasional. Bandung : Mandar 

Maju. 
 
Pudjaatmaka. 2002. Ilmu Kimia untuk Universitas. Jakarta: Erlangga. 

Puslata. 2007. Pengembangan Bahan Ajar, Modul 3: Pengembangan dan 
Pemanfaatan Media Cetak: Modul, Handout dan LKS dalam 
Pembelajaran. Tangerang: Digital Library PUSTALA Universitas 
Terbuka. http://pustaka.ut.ac.id/learning. Diakses tanggal 5 Maret 2010. 

 
Ratna Wilis Dahar. 1989. Teori-Teori Belajar. Jakarta: Erlangga 
 
Sardiman AM. 2010. Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada. 
 
Saifuddin Azwar. 2009. Penyusunan Skala Psikologi. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 
 
Sarwiji Suwandi. 2008. Penelitian Tindakan Kelas dan Penulisan Karya Ilmiah. 

Modul Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG). Panitia 
Sertifikasi Guru Rayon 13: Surakarta. 

 
Slameto. 2010. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta : 

Rineka Cipta. 
 
Slavin, Robert E. 1995. Cooperative Learning Theory Research and Practice. 

Boston : Allyn dan Bacon. 
______________. 2005. Cooperative Learning Theory Research and Practice. 

Terjemahan Nurulita Yusron. Bandung: Penerbit Nusa Dua 
______________. 2008. Cooperative Learning Theory Research and Practice. 

Terjemahan Nurulita Yusron. Bandung: Penerbit Nusa Dua. 
 
Sharon E. Smaldino dan James D. Russell. 2005. Learning, Media and 

Technology Instruction. Germany: Pearson Hill. 
 
Soo-Phing TEOH Belinda dan Tse-Kian NEO. Interactive Multimedia Learning: 

Student’s Attitudes and Learning Impact in an Animation Course. 2007. 
Malaysia: Centre for Innovative Education (CINE), Faculty of Creative 
Multimedia, Multimedia University. The Tourkish Journal of Educational 
Technology. ISSN; 1303-6521 Volume 6 Issue 4 Article 3. http://www. 
ejmste.com. Volume 3 (35-39). Diakses tanggal 13 Februari 2010. 

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



 

 

Sri Anitah. 2008. Media Pembelajaran. Surakarta: UNS Press.  

Suharsimi Arikunto, Suhardjono, dan Supardi. 2006. Penelitian Tindakan Kelas. 
Jakarta: PT Bumi Aksara. 

Sunardi.  2007. Kimia Bilingual Untuk SMA/ MA Kelas X. Bandung: 

Yramawidya. 

Tri Murni. 2007. Pengaruh Pembelajaran Kimia dengan Metode TGT 
Menggunkan Permainan Ular Tangga dan Pyramid Terhadap Prestasi 
Belajar Sistem Koloid dengan Memperahatikan Kemampuan Awal 
Siswa. Surakarta: UNS. 

Wahyu Lestari. 2007. Studi Komparasi Pembelajaran Kooperatif TGT (Teams 
Games Tournaments) Menggunakan Teka-Teki Silang  dan Roda Impian 
dengan memperhatikan interaksi Sosial Siswa Terhadap Prestasi 
Belajar Siswa pada Materi Pokok Sistem Periodik Unsur Kelas X SMA 
Negeri 1 Colomadu Tahun Pelajaran 2006/ 2007. Surakarta: UNS. 

 
Yusuf Hadi Miarso. 1986. Teknologi Komputasi Pendidikan. Jakarta: Rajawali 

Press. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

LEMBAR KONSULTASI REVISI SKRIPSI 

 

Nama : Rosa Dewi Pratiwi 

NIM    : K3306027 

Judul  : Penerapan Pembelajaran Kooperatif TGT (Teams Games Tournaments) 

Berbantuan Media Flash Dilengkapi LKS untuk Meningkatkan Kualitas 

Belajar Hidrokarbon Siswa Kelas X.7 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta 

Tahun Ajaran 2009/ 2010 

Tanggal Ujian : 28 Juli 2010 

No Nama Dosen Tanggal Revisi TTD 

1 Dra. Hj. Kus Sri Martini, M.Si 
  

 

2 Sri Yamtinah, S.Pd, M.Pd 
  

 

3 Drs. Haryono, M.Pd 
  

 

4 Budi Hastuti, S.Pd, M.Si 
  

 

 

 

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


