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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya pendidikan
merupakan sarana dan wahana yang sangat baik di dalam pembinaan sumber daya
manusia. Keberadaan pendidikan pada hakekatnya sejajar dengan keberadaan
manusia, sejak manusia itu ada telah ada pula usaha-usaha pendidikan. Sedangkan
maksud dari usaha pendidikan yang dilaksanakan adalah agar kualitas kehidupan
manusia lebih baik.
Usaha pemerintah adalah pendidikan nasional yang bertujuan untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya,
yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi
pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan rohani,
berkepribadian mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan (W. Gulo, 2002: 42).
Pada masa sekarang ini bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang
mendapat perhatian dari pemerintah, karena pendidikan memegang peranan yang
sangat penting dalam proses peningkatan kulitas sumber daya manusia. Usaha
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pembangunan pendidikan yang berkualitas antara lain melalui pengembangan dan
perbaikan

kurikulum

dan

sistem

evaluasi,

perbaikan

sarana

pendidikan,

pengembangan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana
pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan
tenaga pendidik lainnya (www.diknas.com, 21 maret 2006). Selain itu untuk
memperbaiki pendidikan perlu perubahan terhadap komponen dalam pendidikan,
Komponen pendidikan tersebut mencakup tujuan, bahan / materi, guru, metode
situasi dan evaluasi (Tabrani Rusyan, dkk 1994: 168).
Langkah nyata dari pemerintah sekarang adalah dengan menyempurnakan
kurikulum yang terdahulu yaitu menggantikan kurikulum 1994 dengan kurikulum
baru yaitu kurikulum 2004 atau yang lebih sering disebut dengan Kurikulum Berbasis
Kompetensi (KBK). Menurut buku pedoman khusus pengembangan Silabus dan
Penilaian Mata Pelajaran Kimia (Depdiknas, 2003: 1), Kurikulum Berbasis
Kompetensi adalah kurikuum yang menekanakan pada kemampuan yang harus
dimiliki oleh lulusan pendidikan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif
sesuai dengan standar mutu nasional dan internasional, dan mencakup komponen
pengetahuan dan ketrampilan, kecakapan kemandirian, kreativitas, kesehatan akhlak,
ketakwaan dan kewarganegaraan.
Hasil prestasi belajar merupakan salah satu indikasi adanya keberhasilan
yang dialami siswa. Namun dari data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan
Pemalang menunjukkan bahwa prestasi hasil belajar kimia masih rendah. Ha ini dapat
terlihat dari pencapaian Nilai Rata-Rata Ujian Akhir SMA di wilayah Kecamatan
Pemalang tahun ajaran 2004/2005

Mata Pelajaran kimia pada Tabel 1 sebagai

berikut:
Tabel 1. Nilai Rata-Rata Ujian Akhir SMA di wilayah Kecamatan Pemalang tahun
ajaran 2004/2005
Nama Sekolah

Nilai Rata-Rata Ujian Akhir Sekolah
Mata Pelajaran Kimia
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SMAN 1 Pemalang
6,96
SMAN 2 Pemalang
6,62
SMAN 3 Pemalang
6,01
SMA Muhamadiyah 1 Pemalang
5,33
SMA Muhamadiyah 2 Pemalang
5,25
SMA PGRI I
5,23
SMA Satya Praja
4,46
SMA HasimAshari
4,98
SMA Katolik
4,96
MTSN Pemalang
5,96
Sumber : Dinas Pendidikan dan Olahraga Kecamatan Pemalang
Salah satu cara untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar dapat
dilihat dari prestasi belajar yang dicapai siswa. Keberhasilan proses belajar mengajar
tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal antara lain
intelegensia, minat, bakat, motivasi, aktivitas belajar dan lain-lain, sedangkan yang
termasuk dalam faktor eksternal antara lain adalah guru, bahan pelajaran, fasilitas
belajar, metode mengajar dan sebagainya (Ngalim Purwanto, 1990: 107).
Salah satu faktor eksternal yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses
belajar mengajar adalah metode mengajar yang digunakan oleh guru. Banyak metode
intruksional yang dapat digunakan dalam menyajikan pelajaran kepada siswa, seperti
metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, metode studi mandiri,
pembelajaran terprogram, latihan sesama teman, simulasi, studi kasus, inkuiri,
pemecahan masalah dan sebagainya (Martinis Yamin, 2004: 58).
Masing-masing metode tersebut mempunyai kekurangan dan kelebihan.
Kekurangan suatu metode mengajar dapat ditutup atau dilengkapi dengan metode
lain. Oleh karena itu guru yang baik harus menguasai bermacam-macam metode
mengajar sehingga dapat memilih metode-metode yang tepat untuk menyampaikan
pokok bahasan tertentu. Penggunaan metode yang tepat akan dapat mentransfer ilmu
secara baik. Selama ini metode mengajar yang banyak digunakan oleh para guru
adalah metode konvensional dan metode caramah karena dipandang lebih mudah dan
ekonomis. Dalam pengajaran secara konvensional kegiatan belajar mengajar banyak
didominasi oleh guru, guru menyampaikan materi, guru memberikan contoh-contoh
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soal, sedangkan siswa hanya mendengarkan, meniru pola-pola yang diberikan oleh
guru dan mencontoh cara-cara guru menyelesaikan soal (Margono, 1998: 48). Maka
berdasarkan kurikulum yang sedang berjalan saat ini yaitu kurikulum berbasis
kompetensi, siswa dibimbing dan didorong untuk berfikir seluas-luasnya dan
memecahkan masalah sehingga diharapkan siswa memiliki kemampuan berpikir
kreatif, inovatif serta kritis (Depdiknas, 2001: 8).
Materi dalam ilmu kimia ada yang bersifat abstrak adapula yang tidak bersifat
abstrak. Materi yang bersifat abstrak antara lain hidrokarbon, ikatan kimia, dan
sebagainya, sedangkan yang tidak bersifat abstrak antara lain koloid, termokimia.
Salah satu materi ilmu kimia yang bersifat abstrak dan berurutan serta berkaitan satu
sama lain adalah hidrokarbon. Materi ini merupakan dasar untuk memahami materi
minyak bumi dan kimia karbon selanjutnya. Materi hidrokarbon secara toritis tidak
punya efek yang diamati dan pengetahuan siswa tentang hal tersebut belum ada.
Apabila seorang guru terlalu menggunakan kata-kata (apalagi kata-kata yang terasa
asing bagi siswa) dalam menjelaskan isi pelajaran, memberikan contoh-contoh dan
ilustrasi-ilustrasi yang tidak diperlukan, situasi tersebut dapat menimbulkan
verbalisme. Hal tersebut dapat mengganggu konsentrasi belajar siswa dan siswa akan
cepat bosan dengan materi pelajaran itu. Misalkan dengan menggunakan metode yang
cocok dan sesuai dengan cara berpikir para pelajar sehingga membantu membentuk
ilustrasi yang dapat dijelaskan dengan kata-kata saja. Semua usaha melalui pemilihan
metode dan media bentuk kegiatan dan sosial yang cocok maupun melalui modelmodel bertahap yang sesuai, dianggap perlu untuk meningkatkan mutu pelajaran
kimia (Vossen, 1986: 77).
Peta konsep adalah gambaran yang menunjukkan hubungan antar konsep.
Hasil yang diharapkan adalah siswa mampu menghubungkan konsep-konsep yang
saling berhubungan dengan konsep yang dipelajari dengan konsep yang sudah
dimiliki dalam bentuk gambar dan siswa mampu menjelaskan gambar peta konsep
dihadapan siswa maupun guru. Penggunaan pendekatan peta konsep dapat membantu
siswa dalam menyelesaikan permasalahanya, antara lain dapat menyelidiki apa yang
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telah diketahui siswa, digunakan untuk mempelajari bagaimana cara belajar siswa
(siswa sudah menguasai konsep atau belum atau dapat digunakan untuk mengungkap
konsepsi yang salah) dan dapat digunakan untuk evaluasi.
Diskusi kelompok merupakan salah satu strategi pembelajaran yang sering
dilakukan guru di sekolah. Dalam metode diskusi ini interaksi antara dua atau lebih
individu yang terlibat saling tukar menukar pengalaman informasi, memecahkan
masalah yang diberikan oleh guru dengan cara menghubungkan permasalahan dengan
pengetahuan yang sudah dimiliki dalam bentuk pernyataan dan mampu menjelaskan
dihadapan siswa maupun guru. Dalam kegiatan diskusi kelompok diharapkan dapat
mendorong partisipasi siswa secara aktif baik sebagai partisipan, penanya,
penyanggah maupun sebagai moderator sehingga menimbulkan kreativitas di dalam
penyampaian pendapat dalam memecahkan suatu permasalahan.
Kreativitas

merupakan

kemampuan

siswa

dalam

menciptakan

atau

memodifikasi cara belajar atau mengolah informasi sehingga mudah untuk difahami
dan dimengerti. Untuk dapat memiliki kemampuan kreatif diperlukan latihan dan
ketekunan dalam mengembangkan kognitif dan psikomotorik.
Materi hidrokarbon memerlukan keaktifan dan kreativitas serta kemampuan
berfikir abstrak, karena dalam mempelajari materi tersebut banyak sekali
pengembangan materi terutama pada penamaan dan struktur molekul. Maka dari itu
diperlukan metode yang dapat mengatasi kesulitan belajar pada materi tersebut.
Penelitian dilakukan di SMA Negeri I Pemalang karena siswa yang masuk di SMA
ini sudah mempunyai keaktifan yang baik di dalam kelas maupun di luar kelas
terutama kreativitas serta kemampuan berfikir abstrak dalam memahami materi ini.
Data yang di peroleh dari SMA Negeri I pemalang menunjukkan nilai rata-rata ujian
pada materi hidrokarbon adalah 6,73 hasil ini adalah paling rendah dari materi
sebelumnya.
Selanjutnya dari masalah yang dikemukakan di atas, maka perlu diadakan
penelitian yang berkaitan dengan penggunaan peta konsep, diskusi kelompok dan
kreativitas siswa terhadap prestasi belajar.
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B.

Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut maka dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai
berikut :
1. Apakah pendekatan peta konsep dapat membantu meningkatkan prestasi belajar
siswa pada materi pokok hidrokarbon?
2. Apakah semua materi pokok Hidrokarbon dapat diajarkan dengan pendekatan
peta konsep?
3. Apakah diskusi kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar kimia?
4. Manakah yang lebih baik digunakan apakah pendekatan peta konsep atau diskusi
kelompok untuk materi pokok Hidrokarbon?
5. Apakah kreativitas yang dimiliki para siswa berbeda satu dengan yang lain?
6. Apakah terdapat perbedaan kreativitas siswa kategori tinggi dan kategori rendah
terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok hidrokarbon?
7. Apakah kreativitas berpengaruh terhadap pendekatan peta konsep dan diskusi
kelompok terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok hidrokarbon ?
8. Apakah ada interaksi antara pendekatan peta konsep dan diskusi kelompok
dengan krativitas terhadap preastasi belajar pada materi pokok Hidrokarbon?
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C. Pembatasan Masalah
Mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dan tidak mungkin
setiap masalah yang ada untuk diteliti, maka penelitian ini hanya dibatasi dalam :
1. Metode pembelajaran yang digunakan adalah

pendekatan peta konsep dan

diskusi kolompok
2. Materi pelajaran yang diteliti dalam penelitian ini dibatasi pada materi pelajaran
kelas X semester 2 pada pokok bahasan Hidrokarbon.
3. Siswa yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas X.6 dan X.7 SMA
Negeri 1 Pemalang.
4. Penilaian yang diambil adalah kognitif, afektif dan angket kreativitas siswa

D. Perumusan Masalah
Berdasarkan Identifikasi masalah dan pembatasan masalah tersebut maka dapat
disusun perumusan masalah sebagai berikut :
1. Apakah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan peta konsep dapat
menghasilkan prestasi belajar lebih baik dibandingkan dengan diskusi kelompok
pada materi pokok Hidrokarbon?
2. Apakah kreativitas siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar dengan
menggunakan metode pendekatan peta konsep dan diskusi kelompok pada materi
pokok Hidrokarbon?
3. Apakah terdapat interaksi antara metode pendekatan peta konsep dan diskusi
kelompok dengan kreativitas siswa terhadap prestasi belajar siswa pada materi
pokok Hidrokarbon?

E. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Mengetahui apakah pendekatan peta konsep dapat menghasilkan prestasi belajar
lebih baik dibandingkan dengan diskusi kelompok pada materi pokok
Hidrokarbon kelas X semester 2 SMA Negeri I Pemalang tahun ajaran 2005/2006
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2. Mengetahui pengaruh kreativitas siswa terhadap prestasi belajar dengan
menggunakan metode pendekatan peta konsep dan diskusi pada materi pokok
Hidrokarbon kelas X SMA Negeri I Pemalang tahun ajaran 2005/2006
3. Mengetahui apakah terdapat interaksi penggunaan peta konsep dengan diskusi
kelompok dengan kreativitas siswa terhadap prestasi belajar siswa pada materi
pokok Hidrokarbon kelas X semester 2 SMA Negeri I Pemalang tahun ajaran
2005/2006.

F. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Memberikan pengetahuan pada guru / pendidik tentang penggunaan peta konsep
dan diskusi kelompok pada materi pokok Hidrokarbon
2. Memberi masukan kepada tenaga pengajar khususnya pengajar di SMA Negeri I
Pemalang dalam menerapkan pembelajaran yang berorientasi pada keterlibatan
secara aktif siswa dalam proses belajar mengajar sesuai yang diharapkan pada
kurikulum 2004
3. Memberikan masukan kepada guru tentang kreativitas siswa dalam proses belajar
mengajar
4. Sebagai bahan pertimbangan, referensi, dan bahan masukan pada materi pelajaran
yang lain atau pada studi kasus yang sejenis
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BAB II

LANDASAN TEORI
B. Tinjauan Pustaka

1. Studi Komparasi
Pengertian studi komparasi menurut Winarno Surakhmad di dalam bukunya
Pengantar pengetahuan Ilmiah (1986: 84) bahwa :
“Komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan
melalui analisis tentang hubungan sebab akibat yakni memilih faktor – faktor
tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan
membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain”.
Studi komparasi menurut Purwadarminto dalam buku Kamus Umum Bahasa
Indonesia (1989: 708) studi berasal dari kata “to study” yang artinya belajar atau
mempelajari. Mempelajari di sini berarti ingin mendapatkan sesuatu yang khusus
yang didorong oleh rasa ingin tahu terhadap apa yang belum dipelajari dan dikenal.
Sedangkan komparasi berasal dari kata “to compare” yang berarti membandingkan.
Jadi studi komparasi merupakan suatu kegiatan untuk mempelajari atau menyelidiki
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sesuatu hal atau masalah dengan membandingkan dua variabel atau lebih dari suatu
objek penelitian.
Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 32) penelitian yang dilakukan untuk
membandingkan dua variabel atau lebih disebut penelitian komparasi. Dalam
penelitian di bidang pendidikan, pada umumnya yang menjadi bahan untuk
perbandingan adalah pendekatan maupun metode pembelajaran. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah suatu pendekatan atau metode
pembelajaran yang satu lebih baik atau tidak terhadap pembelajaran pokok bahasan
tertentu .

2. Pembelajaran Kimia
Di dalam kurikulum 2004 proses pembelajaran harus memenuhi prinsip-prinsip:
9
a. berpusat pada siswa
b. belajar dengan melakukan
c. mengembangkan kemampuan sosial
d. mengembangkan keingintahuan
e. mengembangkan keterampilan pemecahan masalah
f. mengembangkan kreativitas siswa
g. mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi
h. menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik
i. perpaduan kompetensi, kerjasama dan solidaritas
Adapun fungsi dan tujuan mata pelajaran kimia di SMA dalam kurikulum 2004
adalah sebagai berikut:
a. Menyadari keteraturan dan keindahan alam untuk mengagungkan kebesaran
Tuhan Yang Maha Esa.
b. Memupuk sikap ilmiah yang mencakup:
1) sikap jujur dan objektif terhadap data

11

2) sikap terbuka dalam menerima pendapat berdasarkan bukti-bukti tertentu
3) ulet dan tidak mudah putus asa
4) kritis terhadap pernyataan ilmiah, yaitu tidak mudah percaya tanpa ada
dukungan hasil observasi empiris
5) dapat bekerjasama dengan orang lain
c. Memperoleh pengalaman dalam menerapkan metode ilmiah melalui percobaan
atau eksperimen, dimana siswa melakukan pengujian hipotesis dengan merancang
eksperimen melalui pemasangan instrumen, pengambilan, pengolahan, dan
interpretasi data, serta mengkomunikasikan hasil eksperimen secara lisan dan
tertulis.
d. Meningkatkan kesadaran tentang aplikasi sains yang dapat bermanfaat dan juga
merugikan bagi individu, masyarakat, dan lingkungan serta menyadari
e. Pentingnya mengelola dan melestarikan lingkungan demi kesejahteraan
masyarakat.
Memahami konsep-konsep kimia dan saling keterkaitan dan penerapannya untuk
menyelesaikan masalah dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari.
f. Membentuk sikap yang positif terhadap kimia, yaitu merasa tertarik untuk
mempelajari kimia lebih lanjut karena merasakan keindahan dan keteraturan
perilaku alam serta kemampuan kimia dalam menjelaskan berbagai peristiwa
alam dan penerapannya dalam teknologi (Depdiknas, 2003: 2).

3. Pengertian Belajar Mengajar
a. Pengertian Belajar
Dalam perjalanan hidupnya, setiap manusia diharapkan untuk senantiasa
mengalami perubahan, dan perubahan yang terjadi hendaknya bersifat permanen atau
berlaku untuk waktu yang relatif lama. Perubahan dapat terjadi jika seseorang
melakukan aktifitas “belajar”. Aktifitas belajar sendiri meliputi banyak hal, misalnya
membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan sebagainya. Belajar akan lebih
baik kalau pebelajar mengalami atau melakukannya sendiri.
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Dalam arti luas, belajar merupakan kegiatan psiko-fisik menuju ke
perkembangan pribadi seutuhnya. Kemudian dalam arti sempit, belajar dimaknai
berbagai usaha penguasaan ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan
menuju terbentunya kepribadian yang utuh (Sardiman, 1994 : 49). Jadi belajar berarti
usaha mengubah tingkah laku dimana perubahan yang terjadi tidak hanya berkaitan
dengan penambahan ilmu saja, tetapi juga berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap,
pengertian, harga diri, minat, watak, dan penyesuaian diri.
Belajar juga boleh dikatakan sebagai suatu proses interaksi antara diri manusia
dengan lingkungannya, yang mungkin berwujud pribadi, fakta, konsep ataupun teori.
Proses interaksi di itu sendiri meliputi dua hal, yaitu:
1) Proses internalisasi dari sesuatu ke dalam diri pebelajar
2) Dilakukan secara aktif, dengan segenap panca indera ikut berperan.
Proses internalisasi dan keaktifan pebelajar dengan segenap panca indera perlu
ada pengembangannya yakni melalui proses yang disebut dengan sosialisasi yaitu
menginteraksikan atau menularkan ke pihak lain. Dalam proses sosialisasi, karena
berinteraksi dengan pihak lain tentu akan melahirkan suatu pengalaman. Dari
pengalaman satu ke pengalaman lain inilah yang nantinya akan menyebabkan
perubahan pada diri seseorang.
Sebagaimana dikatakan di atas, bahwa proses belajar yang terjadi merupakan
proses aktif dimana individu menerapkan pengetahuan yang dimilikinya. Proses
belajar bukan semata-mata terjadi karena adanya hubungan antara stimulus dan
respon

tetapi

lebih

merupakan

hasil

dari

kemampuan

individu

dalam

mengembangkan potensi dalam dirinya. Proses belajar yang terjadi bercirikan antara
lain sebagai berikut:
1) Belajar berarti membentuk makna. Makna diciptakan oleh pebelajar dari apa yang
mereka lihat, dengar, rasakan dan alami. Konstruksi arti itu dipengaruhi oleh
pengertian yang telah ia punyai.

13

2) Konstruksi arti itu adalah proses yang terus menerus. Setiap kali berhadapan
dengan fenomena atau persoalan yang baru, diadakan rekonstruksi, baik secara
kuat maupun lemah.
3) Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, melainkan suatu perkembangan
pemikiran dengan membuat pengertian yang baru.
4) Proses belajar yang sebenarnya terjadi pada waktu seseorang dalam keraguan.
5) Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman belajar dengan dunia fisik dan
lingkungannya.
6) Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui si pebelajar:
konsep-konsep, tujuan, dan motivasi yang mempengaruhi interaksi dengan bahan
yang dipelajari (Paul Suparno, 1997: 61).
Jadi, setiap individu membangun sendiri pengetahuannya. Pengetahuan tidak
dapat ditransfer begitu saja dari satu individu ke individu yang lain, melainkan harus
dibangun oleh individu itu sendiri melalui interaksi dengan obyek, pengalaman dan
lingkungan mereka. Dengan demikian setiap pebelajar harus aktif mengkonstruksi,
sehingga selalu terjadi perubahan konsep menuju ke konsep yang lebih rinci dan
lengkap. Kemudian menstransformasikan pengetahuannya dan merevisi jika terdapat
aturan-aturan yang tidak sesuai lagi. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan
konstruktivisme.
Belajar tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sejak lahir manusia
telah memulai usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan
dirinya. Oleh karena itu para ahli berusaha menjelaskan pengertian belajar menurut
sudut pandang yang berbeda-beda, walaupun demikian terdapat juga persamaan
dalam definisi-definisi tersebut.
Menurut Slameto (1995: 2) belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan
seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,
sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Nana
Sudjana (1997: 17) mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses yang ditandai
dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan itu dapat ditunjukkan
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dalam perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah laku, serta perubahan
aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar.
Tabrani Rusyan, Atang Iskandar, dan Zainal Arifin (1994: 7) memberikan
pengertian belajar sebagai berikut:
a. Belajar adalah memodifikasi atau memperoleh kelakuan melalui pengalaman.
b. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi
dengan lingkungan.
c. Belajar dalam arti luas adalah proses perubahan tingkah laku yang dinyatakan
dalam bentuk penguasaan, penggunaan, dan penilaian terhadap atau mengenai
sikap dan nilai-nilai pengetahuan atau lebih luas lagi dalam berbagai aspek
kehidupan atau pengalaman yang terorganisasi.
d. Belajar itu selalu menunjukkan suatu proses perubahan perilaku atau pribadi
seseorang berdasarkan praktek atau pengalaman tertentu.
Menurut pendapat Morgan dan Ngalim Purwanto (1990: 84), belajar adalah
setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai latihan
dan pengalaman. Belajar di sini sifatnya baru dan tumbuhnya hasil belajar ini didapat
dari interaksi dengan lingkunan dan latihan-latihan yang diikuti. Sedangkan menurut
Oemar Hamalik (1989: 60) belajar merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai
hasil dari pengalaman dan latihan. Pengalaman di sini tidak lain adalah interaksi
antara individu dengan lingkungannya.
Berdasarkan beberapa pendapat tentang belajar tersebut dapat disimpulkan
bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar atau disengaja sampai
terjadi perubahan baik tingkah laku, pengetahuan, pemahaman, keterampilan,
maupun sikap dan didapatkannya kecakapan baru.
b. Pengertian Mengajar
Mengajar adalah menyampaikan ilmu pengetahuan atau bahan pelajaran kepada
siswa atau anak. Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung
jawab moral yang cukup berat. Mengajar berusaha membimbing siswa dalam
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kegiatan belajar mengajar (Moh. Uzer Usman, 2001: 6). Mengajar menuntut
ketrampilan tingkat tinggi karena harus dapat mengatur berbagai komponen dan
menyelaraskan untuk terjadinya proses belajar mengajar yang efektif.
Mengajar bukan merupakan kegiatan yang statis, tetapi merupakan interaksi
yang dinamis antara kondisi sosial, tujuan pengembangan berpikir, teori – teori
belajar, teknologi yang mendukung terutama dengan aspek personal dan intelektual
dari pelajar. Mengajar adalah mengatur dan mengorganisasi lingkungan yang ada di
sekitar siswa sehingga dapat mendorong dan menumbuhkan siswa melakukan
kegiatan belajar (Nana Sudjana, 1997: 7). Hal yang hampir sama juga dikemukakan
oleh Nasution dan Muhibbin Syah (1995: 183), mengajar adalah suatu aktivitas
mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik – baiknya dan menghubungkannya
dengan anak, sehingga terjadi proses belajar mengajar.
Mengajar mempunyai arti yang sangat kompleks dan beraneka ragam. Ada tiga
pandangan tentang mengajar yaitu :
1. menyampaikan pengetahuan dari seseorang keadaan kelompok,
2. membimbing peserta didik belajar
3. mengatur lingkungan agar terjadi proses belajar mengajar yang baik (Tabrani
Rusyan, 1994 : 27).
Dari pengertian – pengertian mengajar dapat disimpulkan bahwa mengajar
merupakan kegiatan mengorganisirkan dan mengatur lingkungan yang ada di sekitar
siswa sehingga proses belajar mengajar yang berupa penyampaian pengetahuan dapat
berjalan dengan baik.

4. Metode Mengajar
Metode mengajar terkadang disebut dengan teknik penyajian. Menurut Winarno
Surakhmad (1986: 123) metode mempunyai pengertian “ cara yang sebaik-baiknya
untuk mencapai tujuan”. Sedangkan metode mengajar menurut Moh. Amien (1984:
98) adalah “cara yang digunakan oleh guru dalam mengajarkan satuan atau unit
materi pelajaran dengan memusatkan pada keseluruhan proses atau situasi belajar
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untuk mencapai tujuan”. Teknik pengajaran menurut Roestiyah (1991: 1) adalah
teknik pengajaran yang dikuasai oleh guru untuk mengajarkan atau menyajikan bahan
pelajaran kepada siswa di dalam kelas, agar pelajaran tersebut dapat ditangkap,
dipahami dan digunakan oleh siswa dengan baik”. Dari pengertian tersebut maka
dapat diartikan untuk metode pengajaran materi kimia adalah cara mengajar pelajaran
kimia yang dipergunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar untuk mencapai
tujuan pelajaran kimia.
Pemilihan metode mengajar yang tepat oleh seorang guru atau calon guru akan
dapat membantu siswa belajar secara efektif dan efisien. Untuk dapat memilih suatu
metode mengajar yang sesuai seorang guru atau calon guru dituntut untuk menguasai
berbagai metode mengajar pengejaran yang ada, dengan penguasaan tersebut
pengetahuan yang dikuasai semakin luas, terutama dalam bidang pendidikan dan
pengajaran. Lebih lanjut menurut Winarno Surakhmad (1986: 21) “cara mengajar
yang mempergunakan teknik yang beranekaragam, penggunaannya disertai dengan
pengertian yang mendalam dari guru akan memperbesar minat belajar siswa-siswa
dan karenanya akan mempertinggi pula hasil belajar mereka.”
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas suatu metode
mengajar. Menurut Winarno Surakhmad (1986: 75) terdapat empat faktor yang
mmempengaruhi baik dan tidaknya suatu metode mengajar. Empat faktor yang
dimaksud adalah “tujuan yang ingin dicapai, siswa, situasi dan guru”.

5. Pendekatan Peta Konsep
Peta konsep pertama kali diperkenalkan oleh Novak dalam bukunya Learning
how to learn. Peta konsep digunakan untuk menyatakan hubungan yang bermakna
antara

konsep-konsep

dalam

bentuk

proposisi-proposisi.

Proposisi-proposisi

merupakan dua atau lebih konsep-konsep yang dihubungkan oleh kata-kata dalam
satu unit. Dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu peta konsep hanya terdiri
atas dua konsep yang dihubungkan oleh satu kata penghubung untuk membentuk
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suatu proposisi. Setiap peta konsep memperlihatkan kaitan-kaitan konsep yang
bermakna bagi orang-orang yang menyusunnya.
a. Definisi Peta konsep
Peta konsep adalah suatu cara penyajian konsep. Dalam peta konsep, konsep
dapat ditempatkan dalam suatu susunan yang nyata. Peta yang lengkap merupakan
penyajian konsep-konsep dengan hubungan yang sesuai dan mengungkapkan pola
pandang tunggal yang mempunyai hubungan timbal balik. Hubungan tersebut dicatat
diantara konsep-konsep yang dihubungkan.
b. Kegunaan Peta Konsep
Novak dalam bukunya Learning how to learn mengemukakan bahwa alat atau
cara bagi para guru yang dapat digunakan untuk mengetahui apa yang telah diketahui
para siswa dapat dilakukan dengan pertolongan peta konsep atau pemetaan konsep.
Dengan demikian dapat membantu para guru untuk memberikan pembelajaran yang
sesuai dengan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh para siswa. Setiap siswa
mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam hal pemahaman dalam konsep
yang sama.
Peta konsep digunakan untuk menyatakan hubungan yang bermakna antara
konsep-konsep dalam bentuk proposisi-proposisi. Proposisi-proposisi merupakan dua
atau lebih konsep-konsep yang dihubungkan oleh kata-kata dalam suatu unit semantik
Dalam bentuk yang sederhana, suatu peta konsep hanya terdiri atas dua konsep yang
dihubungkan oleh satu kata penghubung untuk membentuk suatu proposisi. (Ratna
Wilis Dahar, 1989: 122-123).
Peta konsep merupakan suatu alat untuk menemukan konsep-konsep yang salah
pada seseorang. Konsep yang salah biasanya timbul karena terdapat kaitan antara
konsep-konsep yang mengakibatkan proposisi yang salah (Ratna Wilis Dahar, 1986:
67).
Sasaran utama strategis pemetaan konsep adalah untuk meningkatkan minat dan
motivasi belajar siswa secara inovatif dan kreatif sehingga dapat meningkatkan
penguasaan vokabulari dan konsep-konsep esensial dari bidang studi yang dipelajari
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(Moh. Amien, 1984: 90). Lebih lanjut Amien menyatakan bahwa dengan pendekatan
peta konsep dalam pembelajaran akan dapat menumbuhkan dan mengembangkan diri
siswa berupa :
1)

Kekuatan untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya

2)

Kekuatan untuk menanggapi

3)

Kekuatan untuk berinteraksi

4)

Kekuatan untuk bertanya

5)

Kekuatan untuk mencipta dan

6)

Kekuatan untuk menemukan konsep diri

c. Ciri Peta Konsep
Peta konsep sebagai salah satu alat pembelajaran dalam belajar bermakna
mempunyai beberapa ciri, diantaranya adalah sebagai berikut :
1) Memperlihatkan konsep-konsep dan susunan atau organisasi suatu bidang studi
bermakna
2) Gambar dua dimensi dari suatu disiplin atau suatu bagian dari suatu disiplin,
inilah yang dapat memperlihatkan hubungan-hubungan proposional (prinsip)
antar konsep-konsep
3) Menyatakan hubungan antara konsep-konsep, ini berarti ada beberapa konsep
yang lebih inklusif dari pada yang lain.
4) Tentang hirarki, hal ini terjadi bila dua atau lebih konsep digambarkan di bawah
suatu konsep yang lebih inklusif (Ratna Wilis Dahar, 1986 : 19)
Dari beberapa ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa peta konsep merupakan
gambar dua dimensi yang memuat konsep-konsep yang dihubungkan dengan kata
penghubung membentuk proposisi-proposisi.
d. Menyusun Peta Konsep
Peta konsep memegang peranan penting dalam belajar bermakna. Karena itu
hendaklah setiap siswa pandai menyusun peta konsep untuk meyakinkan bahwa pada
diri siswa telah berlangsung belajar bermakna. Adapun langkah-langkah dalam
menyusun peta konsep adalah sebagai berikut :
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a) Memilih bahan bacaan dari buku pelajaran
b) Menentukan konsep-konsep yang relevan
c) Mengurutkan konsep-konsep yang relevan dari yang paling inklusif ke yang
paling tidak inklusif atau contoh-contoh
d) Menyusun konsep-konsep yang relevan diatas kertas
e) Menghubungkan konsep-konsep yang relevan dengan kata-kata penghubung
(Ratna Wilis Dahar, 1986: 126 - 128).
e. Kelebihan dan Kekurangan Peta Konsep
1). Kelebihan peta konsep
Pada proses belajar mengajar peta konsep dapat diterapkan untuk berbagai
tujuan antara lain:
a) Untuk menyelidiki apa yang telah diketahui siswa
b) Digunakan untuk mempelajari bagaimana cara belajar siswa sudah benar
atau belum (siswa sudah menguasai konsep atau belum)
c) Dapat digunakan untuk mengungkap konsepsi yang salah
d) Dapat digunakan untuk evaluasi
2). Kekurangan Peta konsep
Kekurangan peta konsep antara lain:
a) Kurang menanamkan sifat kerjasama antar siswa
b)

Lebih menonjolkan kerja secara individu

c) Tidak semua pokok bahasan dapat disajikan dengan peta konsep

6. Diskusi Kelompok
Metode diskusi merupakan salah satu metode dalam pembelajaran yang sering
dilakukan oleh seorang guru di sekolah. Dalam metode diskusi ini interaksi antara
dua atau lebih individual yang terlibat saling tukar menukar pengalaman informasi,
memecahkan masalah, dapat terjadi juga semuanya aktif tidak ada yang pasif sebagai
pendengar.
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Menurut Mulyani Sumantri (2001: 124) metode diskusi diartikan sebagai siasat
“penyampaian” bahan pengajaran yang melibatkan peserta didik untuk membicarakan
dan menemukan alternatif pemecahan suatu topik bahasan yang bersifat problematik.
Guru, peserta didik dan atau kelompok peserta didik memiliki perhatian yang sama
terhadap topik yang dibicarakan dalam diskusi.
Dalam menggunakan metode diskusi guru harus pandai-pandai menempatkan
diri, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan efektif. Roestiyah N. K (1991:
72-73) menjelaskan tentang peranan dan tugas guru dalam diskusi sebagai berikut :
Peranan guru dalam diskusi :
a. Menjaga jangan sampai pembicaraan keluar dari materi yang ditentukan.
b. Mengarahkan semua anggota aktif dalam diskusi
c. Menciptakan suasana yang menyenangkan
Tugas guru dalam diskusi :
a. Sebagai pengatur lalu lintas jalannya diskusi
1) Mengajukan pertanyaan pada siswa
2) Menjaga suasana agar diskusi tampak hidup
3) Menjaga agar tidak dikuasai oleh siswa yang pandai
4) Memberikan kesempatan yang lebih pada siswa yang pasif
5) Mengatur semua anggota sehingga mengerti dengan jelas hasil diskusi
b.

Sebagai pemberi umpan balik
Jika ada pertanyaan dari siswa, guru memberikan umpan balik dengan
pertanyaan yang lebih spesifik atau dilemparkan pada siswa yang lain.

c. Sebagai penunjuk jalan dalam pemecahan masalah
1) Kalau pertanyaan keluar dari permasalahan, guru mengarahkan.
2) Kalau tidak ada pertanyaan, guru membantu memberikan pertanyaan yang
mengarahkan pada permasalahan.
Agar dalam diskusi siswa menyadari akan langkah menuju pusat pemecahan
masalah, maka diperlukan langkah-langkah khusus yaitu merumuskan masalah,
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mengajukan hopotesis, mengumpulkan data yang relevan dan mengevaluasi alternatif
pemecahan masalah.
Penggunaan metode diskusi bertujuan untuk :
a) Melatih siswa mengembangkan keterampilan bertanya, berkomunikasi,
menafsirkan dan menyimpulkan bahasan.
b) Melatih dan membentuk kestabilan sosial-emosional
c) Mengembangkan kemampuan berfikir sendiri dalam memecahkan masalah
sehingga tumbuh rasa percaya diri.
d) Mengembangkan keberhasilan siswa dalam menemukan pendapat
e) Berani memberikan sikap-sikap terhadap isu-isu kontroversial
f) Melatih siswa berani mengemukakan pendapat tentang suatu masalah.
(Mulyani Sumantri, 2001: 124).
Dari beberapa tujuan penggunaan metode diskusi menurut Mulyani, pada
prinsipnya adalah melatih siswa berani mengungkapkan dan mengkomunikasikan
pendapat dihadapan orang lain dan berani mengambil kesimpulan atas penyelesaian
suatu masalah.
Metode diskusi dalam proses belajar mengajar mempunyai beberapa
keunggulan. Roestiyah N. K (1991: 74) menjelaskan tentang kebaikan metode diskusi
sebagai berikut
a) Menyadarkan siswa bahwa setiap masalah dapat dipecahkan dengan berbagai cara
dan bukan satu cara saja.
b) Menyadarkan siswa bahwa dengan berdiskusi mereka saling mengemukakan
pendapat secara konstruktif sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang lebih
baik.
c) Membiasakan siswa suka mendengarkan pendapat orang lain sekalipun berbeda
dengan pendapatnya sendiri sehingga tumbuh sikap toleran
d) Menumbuhkan kesanggupan pada siswa untuk merumuskan pikirannya secara
teratur dalam bentuk pendapat yang diterima orang lain.
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Sedangkan Mulyani Sumantri (2001: 125) menjelaskan tentang kekuatan
metode diskusi sebagai berikut :
a) Dapat mendorong partisipasi siswa secara aktif baik sebagai partisipan, penanya,
penyanggah maupun sebagai moderator
b) Menimbulkan kreativitas dalam ide, pendapat, gagasan, prakarsa ataupun
terobosan-terobosan baru dalam pemecahan masalah.
c) Menumbuhkan kemampuan berfikir kritis dan partisipasi demokratis
d) Melatih kestabilan emosi dengan menghargai dan menerima pendapat orang lain
dan tidak memaksakan pendapat sendiri sehingga tercipta kondisi memberi dan
menerima (take and give)
e) Keputusan yang diambil kelompok akan lebih baik dari pada berfikir sendiri.
Adapun kelemahan dari metode diskusi antara lain
1. Membutuhkan pemimpin yang terampil untuk memimpin dan mengendalikan
forum
2. Memerlukan waktu relatif lama dibandingkan dengan pengambilan keputusan
secara individual
3. Dapat memboroskan waktu terutama apabila terjadi hal-hal yang bersifat negatif
4. Memungkinkan dikuasai oleh orang-orang yang pandai bicara
5. Anggota pemalu, rendah diri dan pendiam sering tidak mendapatkan kesempatan
untuk mengemukakan pendapat, sehingga mungkin dapat menyebabkan
terjadinya frustasi.
Dari pendapat Roestiyah dan Mulyani, pada prinsipnya kebaikan diskusi adalah
dapat menyadarkan siswa bahwa setiap masalah dapat diselesaikan dengan cara
mengkomunikasikan pendapat pribadi dengan mendengarkan pendapat orang lain,
dan penyelesaian masalah lebih dapat dipertangung jawabkan. Dengan diskusi dapat
mengaktifkan siswa untuk berfikir kritis dan kreatif.
Penggunaan metode diskusi dalam proses belajar mengajar pada dasarnya
merupakan proses pemecahan masalah yang harus dilakukan oleh siswa agar terjadi
belajar

bermakna.

Dengan

demikian

siswa

dapat

mengoptimalkan

dalam
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mencurahkan pengetahuan yang dimiliki dan dituntut mampu menghubungkan
konsep-konsep yang sudah dimiliki yang relevan dengan proses pemecahan masalah.

7. Prestasi Belajar
Adanya kegiatan penilaian merupakan salah satu bagian dari kegiatan atau
usaha. Melalui kegiatan penilaian itu dapat kita ketahui sejauh mana hasil dari suatu
kegiatan itu. Dalam Kegiatan Belajar Mengajar hasil yang didapat biasa disebut
prestasi.
Menurut Sutratinah Tirtonegoro (1994: 43), pegertian prestasi adalah penilaian
hasil usaha kegiatan belajar mengajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka,
huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang dicapai dalam periode
tertentu. Sedangkan menurut Purwodarminto (1989: 78) mengemukakan : “Prestasi
adalah hasil yang telah dicapai atau dilakukan, dikerjakan dan sebagainya.”
Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah
hasil dari usaha yang telah dicapai seseorang dalam bekerja. Dalam hubungan
prestasi dengan belajar dapat dibuat definisi prestasi belajar. Prestasi belajar adalah
suatu hasil yang telah dicapai siswa setelah mengikuti serangkaian proses belajar
mengajar.
Dari prestasi belajar mengajar ini dapat dilihat keberhasilan siswa dalam usaha
belajar yang telah dilakukannya. Prestasi belajar biasanya dibuat dalam bentuk nilai
evaluasi/tes. Nilai tes tersebut merupakan angka yang menunjukkan jumlah hasil
prestasi setelah siswa mendapatkan materi pelajaran.
Selama

proses

belajar

mengajar

banyak

sekali

hal-hal

yang

dapat

mempengaruhi prestasi siswa Ngalim Purwanto (1990: 102) menuliskan bahwa
prestasi belajar siswa sangat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu :
1. Faktor yang ada dalam diri individu itu sendiri yang disebut faktor individual.
2. Faktor yang ada di luar individu yang disebut faktor sosial.
Faktor individual terdiri atas : kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi.
Sedangkan yang termasuk dalam faktor sosial antara lain: keluarga atau rumah
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tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat yang dipergunakan dalam belajar
mengajar, faktor lingkungan dan motivasi sosial.

8. Kreativitas Siswa
Dalam kehidupan sehari-hari setiap kita dengarkreativitas, namun tidak semua
orang memahami arti perkatan kreativitas tersebut. Menurut pendapat John Haefele
yang dikutip The Liang Gie (1995: 234) kreativitas adalah suatu proses dari manusia
yang dapat menciptakan gagasan yang baru dari angan-angan, ingatan, keterangan
dan konsep yang telah dimiliki. Pendapat lain dikemukakan oleh Siedel yang dikutip
oleh Julius Candra (1994: 15) mengatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan
untuk menghubungkan dan mengkaitkan, kadang-kadang dengan cara yang ganjil
namun mengesankan dan ini merupakan dasar pendayagunaan kreatif dan daya rohani
manusia dalam bidang atau lapangan manapun. Jadi kreativitas merupakan proses
mental yang komplek dari berbagai jenis keterampilan manusia yang dapat
melahirkan pengungkapan yang unik, berbeda, orisinil, sama sekali baru.
.
Dari beberapa pendapat tersebut diatas menunjukkan bahwa dalam kreativitas
terdapat unsur-unsur: (1) menciptakan gagasan yang baru, (2) memodifikasi, (3)
menciptakan produk baru, (4) pengungkapan yang unik, (5) menghubungkan ide, (6)
membuat kombinasi-kombinasi baru. Dengan demikian jelas bahwa kemampuan
tersebut diatas tidak dimiliki oleh semua orang melainkan hanya orang-orang tertentu
yang dikatakan sebagai orang kreatif. Kreatifitas merupakan suatu proses, aktivitas
dan bukan hasil tetapi suatu kegiatan yang mendatangkan hasil. Hasil tersebut
sifatnya baru, berguna dan dapat dimengerti.
Kreativitas mempunyai hubungan yang erat dengan kepribadian-kepribadian
seseorang. Pengembangan kemampuan kreatif akan berpengaruh pada sikap mental
atau kepribadian seseorang. Siswa yang kreatif akan memiliki kepribadian yang lebih
integratif, mandiri, luwes dan percaya diri. Menurut Moor yang dikutip oleh Shodik
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A. Kintoro (1992: 16) menjelaskan empat ciri utama kreativitas berfikir sebagai
berikut :
a. Sensitifitas

terhadap

masalah

(problem

sensitivity),

menunjukkan

pada

kemampuan untuk melihat masalah secara tajam. Siswa yang kreatif memiliki
kekuatan yang tajam melihat problem, situasi dan tantangan yang tidak
diperlihatkan oleh orang lain.
b. Kelancaran ide (idea fluency) menunjukkan pada kemampuan uintuk menciptakan
ide-ide sebagai alternatif pemecahan masalah. Siswa yang kreatif memiliki
kemapuan untuk mengajukan ide-ide atau alternatif memecahkan masalah.
c. Kelenturan berfikir (idea flexibility) menunjukkan pada kemampuan siswa
memindahkan ide (pikiran), meninggalkan satu kerangka berfikir yang lain untuk
mengganti pendekatan yang satu dengan yang lain.
d. Keaslian berfikir (idea originality) menunjuk pada kemapuan siswa untuk
menciptakan ide-ide asli dari dirinya. Siswa yang kreatif memiliki kemampuan
menciptakan ide-ide atau pikiran dalam bentuk baru, imajinatif, orisinil dan
berbeda dengan cara-cara pemecahan yang lama.
Menurut Utami Munandar(1999: 37) Ciri-ciri pribadi yang kreatif dari para
pakar psikologi adalah sebagai berikut :
a. Imajinatif
b. Mempunyai prakarsa
c. Mempunyai minat luas
d. Mandiri dalam berfikir
e. Mempunyai rasa ingin tahu
f. Senang berpetualang
g. Penuh energi
h. Percaya diri
i. Bersedia mengambil resiko
j. Berani dalam pendirian dan keyakinan
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Walaupun ada perbedaan cara pengungkapan pendapat para ahli tersebut diatas
namun pada prinsipnya tidak jauh berbeda. Dari beberapa pendapat tersebut pada
prinsipnya bahwa ciri-ciri perilaku yang ditemukan pada orang-orang yang
memberikan sumbangan kreatif yang menonjol adalah berani dalam pendirian/
keyakinan, ingin tahu, mandiri dalam berfikir dan menpertimbangkan, bersibuk diri
terus menerus dengan kerjanya intuitif, ulet, tidak bersedia menerima pendapat dari
otoritas begitu saja. Perilaku kreatif tersebut diatas sangat diinginkan oleh pendidik
terhadap para siswa dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan prestasi
belajar.
Alat ukur kreativitas berupa angket, indikator yang digunakan diambil dari ciriciri pribadi kreatif dari pakar psikologi yang dikemukakan oleh Utami Munandar.
Indikator tersebut dijabarkan dalam instrumen dengan menggunakan alternatif
jawaban berupa skala sikap yang dikemukakan oleh Likert. Skala ini disusun dalam
bentuk pernyataan dan diikuti oleh lima respon yang menunjukkan tingkatan yaitu
selalu, sering, kadang-kadang, jarang dan tidak pernah. Masing-masing item dibuat
pernyataan positif dan negatif untuk mengetahui keajegan dalam bersikap.

9.

Hidrokarbon

Hidrokarbon adalah senyawa yang hanya terdiri dari atom karbon C dan
atom hidrogen H. Secara umum ini dinyatakan dengan rumus C xHy.
Dalam ikatan antar atom karbon, kita dapat membedakan posisi atom
karbon sebagai berikut :
Atom C primer

: atom C yang terikat pada 1 atom C lain.

Atom C sekunder

: atom C yang terikat pada 2 atom C lain.

Atom C tersier

: atom C yang terikat pada 3 atom C lain.

Atom C kuartener

: atom C yang terikat pada 4 atom C lain.

Sebagai contoh perhatikan gambar berikut :
Atom C tersier

CH3

H3C – CH2 – CH – C – H2C – CH3

Atom C sekunder
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CH3 CH3
Atom C primer

Atom C Kuartener

Pada senyawa hidrokarbon di atas dijumpai 5 atom C primer, 2 atom C
sekunder, 1 atom C tersier, 1 atom C kuartener (Irfan Anshori, 2003: 128).
Berdasarkan jenis ikatannya, senyawa hidrokarbon dapat dibedakan menjadi 2
macam, yaitu : jenuh (semua ikatan karbon-karbon merupakan ikatan tunggal – C –
C -) dan tidak jenuh (terdapat ikatan rangkap – C = C – atau ikatan rangkap tiga – C
≡ C– ).
Ikatan jenuh dari dua buah atom karbon, masing-masing menyumbang satu
elektron sehingga tersedia sepasang elektron milik bersama. Sedangkan ikatan tak
jenuh dari dua atom karbon, masing-masing menyumbangkan lebih dari satu (2 atau
3) elektron, sehingga memiliki lebih dari sepasang elektron untuk dipakai bersama
(Irfan Anshory, 2003 : 129)
a. Alkana
1) Pengertian
Alkana adalah hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu hidrokarbon dengan rantai dan
semua ikata karbon-karbon merupakan ikatan tunggal.
2). Rumus Umum
Alkana mempunyai suatu rumus umum CnH2n+2. Rumus molekul dari metana,
etana, propana, butana berturut-turut adalah CH4. C2H6. C3H8, C4H10.
Rumus molekul dan nama dari alkana dengan jumlah atom karbon 1 sampai 10
diberikan pada tabel berikut :.
Tabel 2. Rumus Molekul dan Nama Alkana dengan Jumlah Atom C1 sampai C10
Jumlah Atom C
1
2
3
4
5

Rumus Molekul
CH4
C2H6
C3H8
C4H10
C5H12

Nama
Metana
Etana
Propana
Butana
Pentana
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6
7
8
9
10
(Michael Purba, 2002 : 69)

C6H14
C7H16
C8H18
C9H20
C10H22

Heksana
Heptana
Oktana
Nonana
Dekana

3) Deret Homolog
Deretan rumus alkana (Tabel 2) menunjukkan bahwa setiap anggota yang satu
ke anggota berikutnya bertambah sebanyak CH2. Deret senyawa karbon yang
demikian disebut deret homolog sifat-sifat deret homolog sebagai berikut :
a) Mempunyai rumus umum, untuk deret homolog alkana adalah CnH2n+2
b) Antara satu anggota ke anggota berikutnya mempunyai pembeda CH2
c) Selisih Mr satu anggota ke anggota berikutnya sebesar 14
d) Makin panjang atom karbonnya semakin tinggi titik didihnya

3). Keisomeran
Senyawa-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 tetapi mempunyai
rumus molekul sama. Alkana dengan jumlah atom C

1

sampai 3 tidak memiliki

isomer. Jadi, alkana disebut keisomeran kerangka, karena perbedaan struktur terletak
pada kerangka atom karbonnya. “ Makin banyak atom karbonnya, semakin banyak
pula kemungkinan isomernya”. Perbedaan struktur molekul ini menyebabkan
perbedaan sifat masing-masing senyawa.
Contoh :
Senyawa dengan rumus molekul C4H10 mempunyai dua struktur yang berbeda, yaitu
:
CH3
CH3–CH2–CH2–CH3

dan

CH3–CH–CH3
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n- butana

2-metil-propana

4). Tata Nama
Himpunan kimia internasional pada pertemuan di Jenewa tahun 1892 telah
merumuskan aturan penamaan senyawa kimia. Tata nama yang mereka rumuskan itu
dikenal dengan Tata nama IUPAC (Internasional Union of Pure and Applied
Chemistry). Nama senyawa yang berdasarkan aturan ini disebut nama sistematik atau
nama IUPAC (Fassenden dan Fassenden, 1999: 89-94).
Untuk alkana rantai lurus pemberian namanya diawali dengan normalkemudian diikuti nama alkananya; seperti normal-butana, atau biasa disingkat
menjadi n – butana (Michael Purba, 2002 : 72).
H3C – CH2 - CH2 – CH3
1

2

3

4

Aturan IUPAC untuk penamaan alkana bercabang adalah sebagai berikut :
a) Nama alkana bercabang terdiri dari dua bagian : Bagian pertama, di depan,
yaitu nama cabang; atom-atom C yang tidak terletak di ranrtai C terpanjang,
ditulis dengan nama alkil, yaitu nama alkana yang sesuai tetapi akhiran –ana
diganti menjadi –il. Bagian kedua, dibelakang, yaitu nama rantai induk; rantai
C terpanjang, ditulis dengan nama alkana tergantung panjang rantai. Contoh:
3-metil pentana, metil = nama cabang dan pentana = nama rantai induk.
b) Bila terdapat dua atau lebih rantai terpanjang maka harus dipilih yang
mempunyai cabang terbanyak. Contoh : 3-etil-2-metil pentana

CH3
CH3 - CH2 – CH2 - CH2 - CH3

1

2

3CH

CH3

4

5
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c). Posisi cabang pada rantai induk ditulis dengan awalan angka. Maka rantai
induk perlu dinomori, dan penomoran dimulai dari salah satu ujung sehingga
posisi cabang mendapat nomor kecil.
Contoh : 2-metil butana
CH3 - CH – CH2 - CH3
2CH3 3

1

4

d) Jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, maka harus ditulis dengan
awalan 2 = di, 3 = tri, 4 = tetra, 5 = penta, dan seterusnya.
Contoh : 2,2-dimetil propana

CH3
CH3 - CH – CH3
2CH3 3

1

e) Jika terdapat cabang-cabang yang berbeda, maka disusun sesuai urutan abjad
dari huruf awal nama cabang itu (etil mendahului metil, metil mendahului
propil, butil mendahului etil, dsb). Contoh : 3-etil-2-metil pentana dengan
struktur seperti pada contoh b).
f ) Jika penomoran dari kedua ujung rantai induk sama, maka penomoran dimulai
dari salah satu ujung sehingga cabang yang ditulis terlebih dahulu mendapat
nomor terkecil. (Michael Purba, 2002 : 72-74). Contoh : 3-etil-2-metil pentana
CH3
CH3 - CH2 – CH – CH - CH2 - CH3
1

2

3

4

5

6

CH3 CH2
CH3
Gugus alkil mempunyai rumus umum CnH2n+1 dan dapat dinyatakan dengan lambang
R. Rumus dan nama beberapa gugus alkil diberikan pada tabel berikut :
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Tabel 3. Struktur dan Nama Beberapa Gugus Alkil
Gugus Alkil
Nama
Metil
CH3 –
Etil
CH3 – CH2 –
Normal-propil (n-propil) atau Propil
CH3 – CH2 – CH2 Isopropi
CH3 - CH3 CH3
Normal-butil (n-butil) atau butil
CH3 – CH2 – CH2 – CH2 –
Sek-butil (sekunder butil)
CH3 – CH2 – CH CH3
Isobutil
CH3 – CH – CH2 CH3
Ters-butil (tersier butil)
CH3
CH3 – C –
CH3
(Kean Elizabeth dan Middlecamp, 1999 : 357-358)
Contoh : 4-isopropilheptana
CH3 - CH2 – CH2 – CH - CH2 - CH2 CH3

CH3 - CH – CH3
5) Sifat-sifat
a). Sifat Fisis
Semakin besar massa molekul relatif alkana (makin panjang rantai karbon)
makin tinggi titik leleh, titik didih, dan massa jenisnya. Pada suhu kamar (25ºC), C1 –
C4 berwujud gas, suku-suku berikutnya dari C5 – C17 berwujud cair, sedangkan sukusuku tinggi (mulai dari C18 – C38 ke atas) berwujud padat. Senyawa-senyawa dalam
satu homolog mempunyai rumus umum yang sama, sifat-sifat yang bermiripan dan
akan memiliki titik didih yang makin tinggi apabila rantai C makin panjang
(bercabang sedikit).
b). Sifat Kimia
Alkana tergolong zat yang sukar bereaksi sehingga disebut paraffin

yang

artinya afinitas kecil. Reaksi terpenting dari alkana adalah pembakaran, subtitusi, dan
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perengkahan (cracking). Pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon menghasilkan
CO2 dan H2O
Beberapa reaksi alkana, antara lain sebagai berikut
(1). Reaksi pembakaran propana :
C3H8 + 5O2 → 3 CO2 + 4 H2O
(2). Reaksi substitusi (penggantian atom H oleh atom atau gugus lain)
(3). Perengkahan/ cracking (reaksi pemutusan rantai karbon menjadi potonganpotongan yang lebih pendek dan terjadi bila alkena dipanaskan pada suhu dan
tekanan tinggi tanpa oksigen)
(4). Dengan gas klorin dapat bereaksi jika ada sinar atau bantuan cahaya
CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl
CH3Cl + Cl2 → CH2Cl2 + HCl

b. Alkena
1) Pengertian
Alkena adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan suatu ikatan rangkap – C
= C – yang menghubungkan dua atom karbon yang berdekatan (Michael Purba, 2002:
79).
2) Rumus Umum
Rumus umum alkena adalah CnH2n. Alkena mengandung atom H yang lebih
sedikit dibanding alkana, oleh karena itu alkena disebut tak jenuh. Kekurangan aton
H ini dikarenakan adanya ikatan rangkap karbon-karbon memerlukan 2 elektron lebih
banyak dari pada pembentukan ikatan tunggal.
3) Tata Nama
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Nama alkena diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti
akhiran –ana menjadi –ena. Aturannya sebagai berikut :
a). Rantai induk alkena adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan angkap.
b). Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian sehingga
ikatan rangkap mendapat nomor terkecil (Fessenden, 1999: 378).
c). Posisi ikatan rangkap ditunjukkan dengan awalan angka, yaitu nomor dari atom
karbon berikatan rangkap yang paling pinggir (nomor terkecil).
d). Bila terdapat 2 atau lebih rantai terpanjang, maka harus dipilih yang mempunyai
cabang terbanyak.
e). Penulisan cabang-cabang sama seperti pada alkana
f). Penulisan nama : no. posisi cabang- no. posisi rangkap – nama rantai induk., jika
nomor posisi lebih dari satu, maka dipisahkan dengan tanda koma (,) (Michael
Purba, 2002 : 80-81).
4) Keisomeran
Pada alkena dapat terjadi beberapa sifat isomeri, yaitu isomeri yang
berkaitan dengan struktur rantai karbonnya (isomeri rantai dan isomeri posisi) dan
isomeri yang berkaitan dengan kedudukan atom atau gugus di dalam ruangan
(isomeri geometri)
a). Isomeri Rantai
Isomeri rantai atau isomeri keangka atom karbon yaitu peristiwa isomeri
yang disebabkan oleh perbedaan rantai atau kerangka atom karbonnya. Isomeri ini
dapat dikenali dengan melihat bercabang atau tidak bentuk rantainya.
Contoh :
CH2 = CH – CH2 – CH3 dan CH2 = C – CH3
CH3
1- butena

2-metil-1-propena

Antara 1- butena dan 2-metil -1-propena terjadi isomeri rantai atau isomeri
kerangka karbon
b). Isomeri posisi
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Isomeri posisi terjadi adanya posisi letak cabang atau posisi letak ikatan
rangkapnya
Contoh :
CH2 = CH – CH2 – CH3 dan CH2 – CH = CH – CH3
1- butena

2-butena

antara 1-butena dan 2-butena terjadi isomer posisi
c). Isomer Geometri
Isomer geometri merupakan isomer yang terjadi karena perbedaan letak
suatu gugus dalam ruangan. Isomeri geometri dapat terjadi bila dalam senyawa
karbon tersebut terdapat rantai karbon yang membentuk bidang dan terdapat gugus
yang sama pada dua atom karbon yang berbeda.
Rantai atom karbon yang mengandung ikatan rangkap (alkena) dapat
dianggap sebagai suatu bidang batas, sedangkan kedua gugus-gugus yang terikat pada
kedua atom karbon pada kedua ikatan rangkap tersebut ditentukan letaknya dalam
ruangan yang dibatasi oleh bidang yang dibentuk oleh rantai karbon tersebut
Bila gugus-gugus tersebut berada dalam suatu ruang disebut kedudukan cis
dan bila kedua gugus tersebut berbeda ruang disebut kedudukan trans

Contoh :
Bila 2- butena dibuat dengan model molekul (molymood), maka akan didapatkan dua
kemungkinan bentuk, yaitu :
Bentuk cis-2 butena

Bila disederhanakan menjadi berikut ini

Bentuk trans-2-butena
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H H

CH3 H

C=C
CH3 CH3

C=C

Bentuk cis-2 butena

H

CH3

Bentuk trans-2-butena

Ø Bila ikatan rangkap pada alkena tersebut dianggap sebagai bidang batas, maka
letak gugus CH3 berada dalam satu ruang. Kedudukan ini disebut kedudukan
cis
Ø Bila ikatan rangkap pada alkena tersebut dianggap sebagai bidang batas, maka
letak gugus CH3 berada dalam ruang yang berbeda. Kedudukan ini disebut
kedudukan trans
(Unggul Sudarmo, 2004 :144)
5) Sifat-sifat
a) Sifat Fisis
Titik leleh dan titik didih alkena hampir sama dengan alkana yang sesuai. Pada
suhu kamar suku-suku tinggi berwujud padat (Michael Purba, 2002 : 84).
b) Reaksi-reaksi Alkena
Alkena jauh lebih reaktif dibanding dengan alkana. Hal ini disebabkan adanya
ikatan rangkap – C = C – . Reaksi alkena terutama terjadi pada ikatan rangkap
tersebut. Reaksi penting alkena adalah pembakaran, adisi dan polimerisasi.
Pembakaran sempurna alkena menghasilkan gas CO2 dan uap air.
(1). Reaksi adisi dengan gas hidrogen pada etena menghasilkan etana
CH2 = CH2 + H2

CH3 – CH3

(2). Reaksi adisi dengan halogen
CH2 = CH – CH3 + Br2

CH2Br – CHBr – CH3

(3). Raksi adisi dengan asam-asam halida : prosesnya mengikuti aturan
“markonikov,yaitu atom H dari asam akan menempel pada atom C berikatan
rangkap yang memiliki H lebih banyak. “
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CH2 = CH – CH3 + HCl

CH3 – CHCl – CH3

(4). Reaksi Pembakatan etena
C2H4

2CO2 + 2H2O

(5). Polimerisasi
Penggabungan antar molekul – molekul sederhana / sejenis (monomer) menjadi
molekul yang lebih besar yang berantai karbon sangat panjang (polimer)
Contoh: plastik transparan

(CH2 = CH2)n

….– CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 –…….
(Irfan Anshory, 2003 : 141-142)

c. Alkuna
1) Pengertian
Alkuna adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan suatu ikatan rangkap tiga
– C ≡ C – yang menghubungkan dua atom karbon yang berdekatan (Michael Purba,
2002 : 85-86).
2). Rumus Umum
Rumus umum alkuna adalah CnH2n-2. Alkuna mengikat 4 atom H lebih sedikit
dibanding dengan alkana yang sesuai, oleh karena itu alkuna lebih tidak jenuh dari
pada alkena (Kean Elizabeth dan Middlecamp, 1999: 365).
3). Tata Nama
Nama Alkuna diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti
akhiran – ana menjadi – una. Tata nama Alkuna bercabang seperti penamaan alkena.
4) Keisomeran
Pada alkuna tidak terjadi isomeri geometri seperti alkena tetapi hanya terjadi
isomeri rantai dan isomeri posisi
Contoh:

37

beberapa isomeri pentuna (C5H8)
CH ≡ C – CH2 – CH2 – CH3

: 1-pentuna

CH3 – C ≡ C – CH2 – CH3

: 2-pentuna

CH3 – CH– C ≡ CH

: 2-metil-1-butuna

CH3
5) Sifat-sifat
Sifat-sifat alkuna hampir sama dengan alkana dan alkena : suku-suku rendah
berwujud gas, suku-suku sedang berwujud cair dan suku-suku tinggi berwujud padat.
Alkuna tidak larut dalam air.
Reaksi-reaksi alkuna mirip dengan alkena. Untuk menjenuhkan ikatan
rangkapnya, alkuna membutuhkan pereaksi dua kali lebih banyak di banding dengan
alkena (Michael Purba, 2002 : 87).
6) Sumber dan Kegunaan
Alkuna yang mempunyai nilai ekonomis hanyalah etuna, yang disebut juga
asetilena (C2H2). Dalam industri, etuna dibuat dari metana melalui pembakaran tak
sempurna. Dalam jumlah kecil etuna juga dapat dibuat dari reaksi batu karbida
(kalsium karbida) dengan air. Gas asetilena digunakan untuk mengelas besi atau baja
(Michael Purba, 2002 : 87-88).

B. Kerangka Berpikir
1. Pendekatan peta konsep dapat lebih meningkatkan prestasi belajar daripada diskusi
kelompok pada materi pokok Hidrokarbon
Masalah yang sering muncul dalam dunia pendidikan adalah masalah yang
berkaitan dengan bagaimana cara untuk mencapai tujuan pembelajaran ilmu kimia
yaitu agar siswa dapat menguasai konsep-konsep tersebut yang pada akhirnya dapat
mengatasi masalah-masalah yang ada di dalamnya. Dalam pencapaian tujuan
pembelajaran selalu didahului interaksi edukatif (interaksi belajar mengajar).
Interaksi belajar mengajar di suatu pihak dengan warga belajar (siswa) yang sedang
melaksanakan kegiatan belajar di lain pihak. Sehingga guru sebagai pengajar
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memiliki tugas memberikan fasilitas dan kemudahan bagi suatu kegiatan belajar
siswa untuk mencapai tujuan maksimal.
Tetapi pada kenyataannya masih ada siswa yang menunjukkan gejala tidak
dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan . Beberapa siswa yang menunjukkan
nilai-nilai yang rendah meskipun diberikan kondisi (waktu dan materi) yang sama dan
diusahakan sebaik-baiknya oleh guru. Hal ini menurut hasil penelitian Bloom “Setiap
orang pada dasarnya dapat belajar apa saja jika mendapat kondisi yang tepat”, namun
untuk menciptakan kondisi yang tepat untuk masing-masing siswa itu berbeda-beda
dan bukan merupakan hal yang mudah. Sehingga tentulah ada siswa yang mengalami
kesulitan dalam kondisi tersebut atau siswa kurang dapat mengikuti pelajaran dengan
lancar, hal ini disebut sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar
Hidrokarbon adalah salah satu ilmu kimia yang saling berurutan dan berikatan
satu sama lain. Materi ini merupakan dasar untuk memahami materi minyak bumi dan
kimia karbon selanjutnya. Materi hidrokarbon secara toritis tidak punya efek yang
diamati dan pengetahuan siswa tentang hal tersebut belum ada. Apabila seorang guru
terlalu menggunakan kata-kata (apalagi kata-kata yang terasa asing bagi siswa) dalam
menjelaskan isi pelajaran, memberikan contoh-contoh dan ilustrasi-ilustrasi yang
tidak diperlukan situasi tersebut dapat menimbulkan verbalisme. Hal tersebut dapat
mengganggu konsentrasi belajar siswa dan siswa akan cepat bosan dengan materi
pelajaran itu. Misalkan dengan menggunakan metode yang cocok dan dapat dilihat
serta sesuai dengan cara berpikir para pelajar sehingga membantu membentuk
ilustrasi yang dapat dijelaskan dengan kata-kata saja. Semua usaha melalui pemilihan
metode dan media bentuk kegiatan dan sosial yang cocok maupun melalui modelmodel bertahap yang sesuai, dianggap perlu untuk meningkatkan mutu pelajaran
kimia.
Peta konsep adalah gambar yang menunjukkan hubungan antar konsep. Hasil
yang diharapkan adalah siswa mampu menghubungkan konsep-konsep yang saling
berhubungan dengan konsep yang dipelajari dengan konsep yang sudah dimiliki
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dalam bentuk gambar dan siswa mampu menjelaskan gambar peta konsep dihadapan
siswa maupun guru.
Pendekatan peta konsep di dalam materi pokok hidrokarbon dapat membantu
siswa dalam menyelesaikan permasalahanya, siswa dapat jelas melihat perbedaan
antara alkana, alkena dan alkuna yang sering membuat binggung (dapat digunakan
untuk mengungkap konsepsi yang salah) dan juga dapat digunakan untuk mengetahui
apakah siswa sudah dapat menguasai konsep atau belum.
Menurut Mulyani Sumantri (2001: 124) metode diskusi diartikan sebagai siasat
“penyampaian” bahan pengajaran yang melibatkan peserta didik untuk membicarakan
dan menemukan alternatif pemecahan suatu topik bahasan yang bersifat problematik.
Guru, peserta didik dan atau kelompok peserta didik memiliki perhatian yang sama
terhadap topik yang dibicarakan dalam diskusi. Peran guru sangat berarti dalam
proses diskusi. Guru harus pandai-pandai menempatkan diri, sehingga proses belajar
mengajar dapat berjalan efektif. Penggunaan diskusi kelompok sangat membutuhkan
waktu yang relatif lama apalagi apabila terjadi hal-hal yang bersifat negatif selain itu
dalam diskusi tersebut seringkali hanya dikusai oleh orang-orang yang pandai bicara
saja sedangkan orang yang pendiam, pemalu dan rendah diri sering kali tidak
mempunyai waktu untuk mengemukakan pendapatnya.
Dari pemikiran di atas, diduga strategi pembelajaran dengan menggunakan peta
konsep dapat lebih meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi pokok
Hidrokarbon dari pada siswa yang diajarkan dengan menggunakan diskusi kelompok.
2. Perbedaan prestasi belajar bagi siswa yang mempunyai kreativitas tinggi dan rendah
jika menggunakan

peta konsep dan diskusi kelompok

pada materi pokok

Hidrokarbon
Keativitas merupakan kemampuan siswa dalam menciptakan atau memodifikasi
cara belajar atau mengolah informasi sehingga mudah untuk difahami dan dimengerti.
Untuk dapat memiliki kemampuan kreatif diperlukan latihan dan ketekunan dalam
mengembangkan kognitif dan psikomotorik. Dengan demikian untuk memperoleh
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hasil belajar yang maksimal pada materi Hidrokarbon harus didukung dengan
kreativitas siswa yang tinggi.
Siswa yang mempunyai kreativitas tinggi diduga akan lebih mudah memahami
konsep pada materi Hidrokarbon baik yang diajar dengan menggunakan peta konsep
maupun diskusi kelompok sehingga prestasi belajarnya baik. Sebaliknya, siswa yang
mempunyai kreativitas rendah maka akan kurang pemahamannya dalam suatu konsep
sehingga prestasi belajarnya rendah pula.
Dari uraian di atas, diduga prestasi belajar siswa pada materi pokok
Hidrokarbon dipengaruhi oleh kreativitas siswa, dimana siswa yang kreativitas tinggi
prestasi belajarnya lebih baik ketika diajar dengan menggunakan peta konsep maupun
diskusi kelompok dibanding siswa yang mempunyai kreativitas rendah ketika diajar
dengan menggunakan peta konsep maupun diskusi kelompok.
3. Interaksi antara penggunaan peta konsep dengan diskusi kelompok dengan kreativitas
siswa terhadap prestasi belajar materi pokok Hidrokarbon.
Pada pengajaran materi pokok Hidrokarbon dengan menggunakan peta konsep
dengan diskusi kelompok dengan memperhatikan kreativitas siswa, dimungkinkan
fenomena dimana siswa yang mempunyai kreativitas tinggi yang diajar dengan
menggunakan peta konsep belajarnya akan lebih baik daripada yang diajar dengan
diskusi kelompok.
Sedangkan siswa yang mempunyai kreativitas rendah yang diajar dengan
menggunakan peta konsep diharapkan mempunyai prestasi belajar yang lebih baik.
Dari pemikiran diatas, diduga terdapat interaksi antara penggunaan peta konsep dan
diskusi kelompok dengan kreativitas siswa terhadap prestasi belajar pada materi
pokok Hidrokarbon.
Kerangka berpikir di atas dapat di gambarkan sebagai berikut

Peta Konsep
Kreativitas Siswa

Prestasi Belajar
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Diskusi Kelompok

C. Perumusan Hipotesis
Berdasarkan kerangka berfikir yang dikemukakan di atas, maka dalam
penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut :
1. Penggunaan peta konsep dapat lebih meningkatkan prestasi belajar dari pada
diskusi kelompok pada materi pokok Hidrokarbon siswa kelas X semester 2
SMA Negri I Pemalang tahun ajaran 2005/2006.
2. Siswa yang mempunyai kreativitas tinggi prestasi belajarnya lebih baik daripada
siswa yang mempunyai kreativitas rendah pada materi pokok Hidrokarbon siswa
kelas X semester 2 SMA Negri I Pemalang tahun ajaran 2005/2006.
3. Ada interaksi antara penggunaan peta konsep dan diskusi kelompok dengan
kreativitas siswa terhadap prestasi belajar siswa pada meteri pokok Hidrokarbon
siswa kelas X semester 2 SMA Negri I Pemalang tahun 2005/2006.

BAB III
C. METODELOGI PENELITIAN
C. A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Tempat penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Pemalang. Sebagai objek penelitian diambil kelas X tahun pelajaran 2005/2006.
2. Waktu Penelitian
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Penelitian dilaksanakan pada semester 2 tahun ajaran 2005/2006 yaitu pada
bulan Mei sampai Juni 2006. Pemilihan waktu penelitian ini disesuaikan dengan
alokasi waktu penyampaian materi pokok hidrokarbon .
C. B. Metode Penelitian
1. Rancanaan Penelitian
Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah rancangan

faktorial 2x2 dari data selisih nilai pre test dan post test (gain score). Rancangan
dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut
Tabel 4. Rancangan Penelitian
B

b1

b2

a1

a1b1

a1b2

a2

a2b1

a2b2

A

Keterangan:
A

: Metode pengajaran

a1

: Pengajaran dengan menggunakan peta konsep

a2

: Pengajaran dengan diskusi kelompok

B

: Kreativitas

bi

: Kreativitas kategori tinggi

bj

: Kreativitas kategori rendah

2. Prosedur Penelitian
Pelaksanaan penelitian dilakukan
secara bertahap
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Urutan - urutan kegiatan yang dilakukan adalah :

dan berkesinambungan.

a. Melakukan observasi
Observasi SMA meliputi observasi objek penelitian, pengajaran dan fasilitas
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yang dimiliki,
b. Memilih kelas mana yang akan digunakan untuk penelitian dan kelas untuk uji
coba instrumen,
c. Memberikan pretest,
d. Memberikan perlakuan berupa pengajaran dengan menggunakan peta konsep dan
diskusi kelompok pada dua kelas yang telah dipilih,
e. Memberikan postest untuk mengukur hasil belajar siswa,
f. Mengolah dan menganalisis data penelitian,
g. Menguji hipotesis dan menarik kesimpulan.

C. C. Variabel Penelitian
1. Variabel Bebas
a. Peta konsep
1) Definisi Operasional
Peta konsep adalah gambar yang menunjukkan hubungan antar konsep. Hasil
yang diharapkan adalah siswa mampu menghubungkan konsep-konsep yang
saling berhubungan dengan konsep yang dipelajari dengan konsep yang sudah
dimiliki dalam bentuk gambar dan siswa mampu menjelaskan gambar peta
konsep dihadapan siswa maupun guru.
2) Skala Pengukuran : nominal
b. Diskusi Kelompok
1) Definisi Operasional
Dalam metode diskusi interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat
saling tukar menukar pengalaman informasi, memecahkan masalah yang
diberikan oleh guru dengan cara menghubungkan permasalahan dengan
pengetahuan yang sudah dimiliki dalam bentuk pernyataan dan mampu
menjelaskan dihadapan siswa maupun guru.
2) Skala Pengukuran : nominal
c. Kreativitas Siswa
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1) Definisi Operasional
Kreativitas merupakan kemampuan siswa dalam menciptakan atau memodifikasi
cara belajar atau mengolah informasi sehingga mudah untuk difahami dan dimengerti.
2) Indikator : Nilai angket Kreativitas siswa
3) Skala Pengukuran : Interval yang diubah dalam Skala ordinal dalam 2
kategori yaitu tinggi dan rendah
a) Kreativitas tinggi, jika nilai kreativitas diatas atau sama dengan nilai ratarata sampel
b) Kreativitas rendah, jika nilai kreativitas dibawah nilai rata-rata sampel

2. Variabel Terikat
Prestasi Belajar Siswa
a. Definisi Operasional
Prestasi Belajar adalah hasil yang diperoleh sebagai akibat dari aktivitas selama
mengikuti pelajaran kimia materi pokok hidrokarbon yang mengakibatkan perubahan
dalam diri siswa yang dilambangkan dalam bentuk nilai.
b. Indikator :

nilai

prestasi

hidrokarbon
c. Skala Pengukuran : interval.

belajar pada pelajaran

kimia materi

pokok

45

D. Penetapan Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel
1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X SMA Negeri 1
Pemalang Tahun Ajaran 2005/2006.
2. Sampel
Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan random sampling.
Adapun langkah yang dilakukan adalah :
a. Menggunakan nilai semester 1 kelas X, menghitung nilai rata-rata tiap
kelas,
b. Mengambil kelas yang mempunyai rata-rata hampir sama,
c. Mengambil dua kelas secara random acak dengan cara undian dari
kelas yang memiliki nilai hampir sama untuk dijadikan kelas
eksperimen, dan Setelah didapat dua kelas kemudian diundi kembali
menggunakan koin untuk menentukan kelas mana yang diberi
perlakuan dengan menggunakan peta konsep dan kelas yang diberi
perlakuan dengan diskusi kelompok.

D. E. Teknik Pengumpulan Data
1. Sumber Data
Adapun sumber data penelitian ini menggunakan teknik metode angket dan
metode tes
a. Metode Angket
Metode angket merupakan metode pengumpulan data yang dilaksanakan
dengan cara mengajukan sejumlah daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh
responden. Metode angket digunakan untuk memperoleh data tentang kemampuan
afektif. Data yang diperoleh berupa skor hasil pengisian angket dari responden.
Pemberian skor untuk angket sikap ilmiah digunakan skala 1 sampai 5, untuk item
yang mengarah jawaban positif, pemberian skorya sebagai berikut:
Skor 5 untuk jawaban Selalu
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Skor 4 untuk jawaban Sering
Skor 3 untuk jawaban Kadang-kadang
Skor 2 untuk jawaban Jarang
Skor 1 untuk jawaban Tidak pernah
Item yang mengarah jawaban negatif, pemberian skornya sebagai berikut:
Skor 1 untuk jawaban Selalu
Skor 2 untuk jawaban Sering
Skor 3 untuk jawaban Kadang-kadang
Skor 4 untuk jawaban Jarang
Skor 5 untuk jawaban Tidak Pernah
b. MetodeTest
Metode ini dimaksudkan untuk mengungkap sampai sejauh mana penguasan
siswva terhadap konsep-konsep dalam materi pokok Hidrokarbon dan untuk
mendapatkan nilai prestasi belajar. Tes yang digunakan berupa tes obyektif berbentuk
pilihan ganda.
2. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian berupa angket kreativitas siswa serta tes prestasi belajar
materi pokok hidrokarbon. Sebelum digunakan, diadakan uji coba soal untuk menguji
soal-soal tersebut memenuhi persyaratan baik dalam hal validitas, reliabilitas, taraf
kesukaran yang baik dan daya pembeda yang baik pula. Instrumen yang digunakan
dalam penelitian ini adalah:
a. Instrumen Penilaian Kognitif
Instrumen yang digunakan dalam penilaian aspek kognitif berupa soal-soal
objektif materi pokok Hidrokarbon. Sebelum digunakan untuk mengetahui data
penelitian, instrumen tersebut diuji cobakan terlebih dahulu untuk mengetahui
kualitas soal. Uji coba soal ditujukan untuk mengetahui validitas, realibifitas, daya
pembeda, dan tingkat kesukaran soal.
1) Validitas Soal
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Uji coba instrumen dimaksudkan untuk mengetahui validitas item dan
instrumen penelitian. Suatu alat ukur dikatakan valid bilamana alat ukur tersebut
isinya sesuai untuk mengukur objek yang seharusnya diukur. Validitas yang
digunakan adalah validitas isi butir-butir soal. Selain itu validitas soal juga diuji
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validitas butirya dengan rumus korelasi product moment dari Pearson sebagai berikut:

rxy =

N å XY - (å X )(å Y )

{( N å X 2 - (å X ) ( N å Y 2 - (å Y ) )}
2

2

Keterangan:
rxy

= koefesien korelasi suatu butir soal

X

= skor item

Y

= skor total

N

= jumlah subyek

Kriteria pengujian
Jika rxy > t total maka item dinyatakan valid
Jika rxy = r total maka item dinyatakan tidak valid
Klasifikasi validitas soal adalah sebagai berikut:
0,91-1,00
0,71-0,90

= Sangat tinggi(ST)
= Tinggi(T)

0,41-0,71

= Cukup(C)

0,21-0,40

= Rendah (R)

Negatif-0,20

= Sangat Rendah (SR)

(Masidjo, 1995: 243).

2) Reliabilitas
Reliabilitas sering diartikan dengan keajegan suatu tes apabila diteskan kepada
subjek yang sama, dalam waktu yang berlainan atau kepada subyek yang tidak sama
pada waktu yang sama. Untuk mengetahui reliabilitas soal penelitian ini digunakan
rumus Kuder-Richardson (K-R 20) dengan rumus sebagai berikut:
2
é n ù é S 1 - å pq ù
rn = ê
ê
ú
2
ë n - 1úû ëê
S 1 ûú

Keterangan:
rn

= koefesien reliabilitas

n

= jumlah item
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S

= deviasi standar

p

= indeks kesukaran

q

= l-p

Klasifikasi reliabilitas adalah sebagai berikut:
0,91-1,00

= sangat tinggi

0,71-0,90

= tinggi

0,41-0,70

= cukup

0,21-0,40

= rendah

Negatif-0,20 = sangat rendah
(Masidjo, 1995:233-244).
3) Tingkat Kesukaran Soal
Tingkat kesukaran soai dapat ditunjukkan dengan indeks kesukaran yaitu
menunjukkan sukar mudahnya suatu soal, yang harganya dapat dicari dengan rumus
sebagai berikut:
IK =

B
N x Skor Maksimal

IK

= Indeks Kesukaran

B

= Jumlah jawaban yang diperoleh siswa dari suatu item

N

= Kelompok siswa

Skor Maksimal

= Besamya skor yang diperoleh oleh jawaban benar dari suatu
item

N x Skor Maksimal

= jumlah jawaban benar yang seharusnya diperoleh siswa dari
suatu item.

Indeks kesukaran soal diklasifikasikn sebagai berikut:
0,81-1,00
0,61-0,80

= Mudah Sekali (MS)
= Mudah (M)

0,4 1 -0,60

= Cukup/Sedang (Sd)

0,21-0,40

= Sukar (S)
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0,00-0,20

= Sukar Sekali (SS)
(Masidjo, 1995: 189-192).
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4) Daya Pembeda Soal
Daya beda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa
yang

pandai

(berkemampuan

tinggi)

dan

siswa

yang tidak

pandai

(berkemampuan rendah) (Suharsimi Arikunto, 1998: 215). Rumus untuk menentukan
daya pembeda soal adalah sebagai berikut :

ID =

KA - KB
NKA atau NKBxSkor Maksimal

ID

= Indeks diskriminasi

KA

= Jumlah jawaban

benar yang

diperoleh

siswa

dari

yang

siswa dari

yang

tergolong kelompok atas
KB

= Jumiah jawaban

benar yang

diperoleh

tergolong kelompok bawah
NKA atau NKB = Jumlah siswa yang tergolong kelompok atas satu bawah
Klasifikasi daya pembeda soal adalah sebagai berikut :
0,80-1,00

= Sangat Membedakan (SM)

0,60-0,79

= Lebih Membedakan (LM)

0,40-0,39

= Cukup Membedakan (CM)

0,20-0,39

= Kurang membedakan (KM)

negatif

= Sangat Kurang Membedakan (SKM)
(Masidjo, 1995:198-201 )

b. Instrumen Penilaian Afektif
Instrumen penilaian afektif yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket
sikap. Jenis angket yang digunakan adalah angket langsung yang sekaligus
menyediakan alteratif jawaban yang telah disediakan. Untuk skor penilaian adalah
sebagai berikkut :
Skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju
Skor 4 untuk jawaban Setuju
Skor 3 untuk jawaban Ragu-ragu
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Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju
Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju
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Keterangan:
Jumlah nilai >72

= Sangat baik (A)

Jumlah nilai 54-71

= Baik(B)

Jumlah nilai 36-53

= Cukup(C)

Jumlah nilai <35

= Kurang(K)

Sebelum dlgunakan untuk mengambil data penelitian, instrumen tersebut diuji
terlebih dahulu dengan uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui kualitas item
angket.
1) Uji Validitas
Untuk mengetahui validitas butir soal angket digunakan rumus sebagai berikut:

rxy =

N å XY - (å X )(å Y )

{( N å X 2 - (å X ) ( N å Y 2 - (å Y ) )}
2

2

Keterangan:
rxy

= koefesien korelasi suatu butir soal

X

= skor item

Y

= skor total

N

= jumlah subyek

Kriteria pengujian
Jika rxy > t total maka item dinyatakan valid
Jika rxy = t total maka item dinyatakan tidak valid
Klasifikasi validitas soal adalah sebagai berikut:
0,91-1,00
0,71-0,90

= Sangat tinggi (ST)
= Tinggi (T)

0,41-0,71

= Cukup(C)

0,21-0,40

= Rendah(R)

Negatif-0,20 = Sangat Rendah (SR)
(Masidjo, 1995 : 243).
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2) Uji Reliabilitas
Digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran tersebut dapat
memberikan hasil relatif tidak berbeda bila dilakukan kembali kepada subyek yang
sama. Untuk mengetahui tingkat reliabilitas digunakan rumus alpha (digunakan untuk
mencari reliabilitas yang skornya bukan 1 atau o) yaitu sebagai berikut:
é 2
ù
2
é n ù ê S1 - ås i ú
r11 = ê
ú
úê
2
ë n - 1û ê
s t úûú
ëê

Keterangan:
r11

= reliabilitas instrumen

n

= banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

ås

2
i

s i2

= deviasi standar
= indeks kesukaran

Keterangan:
Klasifikasi reliabilitas adalah sebagai berikut:
0,91-1,00

= sangat tinggi

0,71-0,90

= tinggi

0,41-0,70

= cukup

0,21-0,40

= rendah

Negatif- 0,20 = sangat rendah
(Masidjo, 1995:243-246)
E. F. Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian meliputi instrumen penilaian kognitif yang berupa test
prestasi belajar materi pokok hidrokarbon, angket kreativitas siswa dan instrumen
penilaian afektif yang berupa angket kecakapan hidup
1. Instrumen Penilaian Kognitif
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Analisis uji coba instrumen tes dalam penelitian ini meliputi uji validitas,
reliabilitas, tingkat kesukaran soal. Hasil perhitungan ini dapat terlihat pada lampiran.
Pada instrumen kognitif untuk tes belajar dari soal 35 soal diambil 34 butir soal untuk
digunakan sebagai alat pengambil data, yang tidak digunakan adalah butir soal nomor
8. adapun rangkuman hasil analisis uji coba tes prestasi belajardapat dilihat pada
Tabel 5 dan 6.
Tabel 5. Rangkuman Hasil Uji Coba Nilai Daya Pembeda Dan tingkat Kesukaran
soal Materi Pokok Hidrokarbon
Variabel

Kriteria ID
Jumlah
Soal

Preatasi
belajar

35

MS MD SD
33
1

S
-

SS SM LM CM KM
1
24
10

SKM
1

Tabel 6 Rangkuman Hasil Uji Coba Prestasi Belajar Materi Pokok Hidrokarbon
Variabel
Prestasi Belajar

Jumlah Soal
35

Dipakai
34

Tidak Dipakai
1

Sedangkan untuk instrumen kognitif yang berupa angket kreativitas siswa
dari 35 soal diambil 33 soal untuk digunakan sebagai alat pengambil data, yang tidak
digunakan adalah butir soal nomor 24, 3. Adapun rangkuman hasil analisis uji coba
test kreativitas siswa dapat dilihat pada Tabel 7.
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Tabel 7. Rangkuman Hasil Uji Coba Angket Kreativitas Siswa
Variabel
Kreativitas Siswa

Jumlah Soal
35

Dipakai
33

Tidak Dipakai
2

2. Instrumen Penilaian Afektif
Kriteria kelayakan untuk angket afektif meliputi validitas dan harga reliabilitas.
Penentuan validitas didasarkan pada harga rxy yang melampaui harga kritik r0,05; N=36
sebesar 0,3
Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas r11 = 0,655. Harga reliabilitas ini
termasuk dalam kategori reliabiitas yang cukup. Jadi ditinjau dari reliabilitas angket,
angket dari penelitian ini sudah memenuhi syarat untuk digunakan sebagai alat
pengambil data.

F. G. Teknik Analisis Data
Data yang diperoieh dalam penelitian ini diperioleh dengan cara statistik
menggunakan analisis uji t untuk menguji hipotesis dengan uji t ini, sebelumnya
dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji homogenitas.
1. Uji Prasyarat Analisis
a. Uji Normalitas
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah sampel penelitian berasal dari
populasi yang normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan metode liliefors.
1. Menentukan Hipotesis
H0= sampel yang berasal dari populasi distribusi normal
H1 = sampel yang tidak berasal dari populasi berdistribusi normal
2. Tingkat signifikan : a = 0,05
3. StatistikUji
L = Maks ½F(zi)-S(zu) ½
Dengan:
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F(zi)=P(Z£Z1)
Z~N (0,1)
S(zi) = Populasi cacah Z lebih kecil atau sama dengan Zi
Zi

= skor standar Zi =

4. Daerah Kritik
DK={L|L>La,n}
L>La,n yang diperoleh dari tabel liliefors pada tingkat signifikan a dan derajat
kebebasab n (ukuran sampel)
5. Keputusan Uji
Ho ditolak jika L Î DK atau diterima jila L Ï DK
(Sudjana, 1996:466)
b. Uji Homogenitas
Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah sampel penelitian mempunyai
variansi yang homogen. Untuk mengetahuinya digunakan uji Batlett dengan
rumus sebagai berikut:
1. Hipotesis
Ho = s 1 2= s 2 2= ... = s k 2
H1= paling sedikit terdapat satu variansi yang berbeda (sampel tidak
homogen)
2. Taraf signifikan : 0,05
3. Statistik uji
x2 =

[

]

2,303
f log RKG - å f 1 log s 2j x 2 (k - 1)
c

Keterangan:
x » x2 (k-1)
k

: banyaknya populasi = banyaknya sample

f

: derajat kebebasan untuk RKG = N-k

fj : derajad kebebasan untuk sj2 = nj-1
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j

: 1,2,3 ...k

N : banyaknya seluruh nilai (ukuran)
Nj : banyaknya nilai (ukuran) sample ke-j = ukuran sample ke-j
c = 1+

1 é 1 iù
å 3(k - 1) êë fj f úû

RKG =

å SS
åf

(å X )
-

2

J

; Sj =

åX

2

n

j

4. Daerah kritik
DK={x2|x2>x2a,k-1}
5. Keputusan Uji
Ho ditolak jika X2 Î e DK atau diterima jika X2 Ï DK
(Sudjana, 1996: 261-263)
2. Uji Hipotesis
Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan:
a. Analisis Variansi dua jalan dengan frekuansi sel tak sama
1) Model
X ijk = n + ai + bj + aij +

å

ijk

Keterangan:
Xijk

= pengetahuan ke-k di bawah faktor A kategori i faktor B kategori j

m

= rerata besar

a1

= efek faktor A kategori i

bj

= efek faktor B kategori j

ab ij

= interaksi faktor A dan B

å

= gelat yang berdistribusi normal

ijk

i

= 1,2,3, …., p, p = cacah kategori a

j

= 1,2,3,...q,q = cacah kategori b
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k

= l,2,3,...n,n = cacah kategori pengamatan setiap sel
(Suharsimi Arikunto, 1992: 234)

2) Hipotesis
H0a, = ai o, untuk semua i
(tidak ada perbedaan efek antar baris)
H0B = b j = 0, untuk semua j
(tidak ada perbedaan efek antar kolom)
H0ab= 0 untuk semua (i,j)
(tidak ada interaksi atau kombinasi efek baris kolom)
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3) Komputasi
a) Jumlah kuadrat AB
Tabel 8. Data Sel
B1

B2

Total

Faktor A
A1

Faktor B

A1B1

A1B2

a1

A2

A2B1

A2B2

a2

b1

b2

G

Total
Keterangan :

A1 = Penggunaan peta konsep
A2 = Diskusi kelompok
B1 = Kreativitas tinggi
B2 = Kreativitas rendah
Pada analisis variasi dua jalan dengan sel tak sama notasi-notasinya
sebagai berikut:
Nij = banyaknya data amatan pada sel ij (frekuensi sel ij)
nh = rataan harmonik frekuensi seluruh sel =

pq
å X ijk
i. j

N = å N ij banyaknya seluruh data amatan
ij

SS ij = å X ijk2

é
ù
êå X ijk ú
û
-ë k
nijk

2

Jumlah kuadrat deviasi data amatan pada sel ij
AB j = rataan pada sel ij

Ai =

å AB
i

ij

jumlah rataan pada bans ke-i
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Bj =

å AB

ij

j

jumlah rataan pada kolom ke-j
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G=

å AB

ij

jumlah rataan semua sel

ij

b) Komponen jumlah kuadrat G
=

G
pq

=

å SS

ij

ij

2

=åA

1

i

=

å
j

=

q

B 2j
p

å AB

2
ij

j

c) Jumlah Kuadrat
Jumlah kuadrat baris (JKA) = nh {(3) - (1)}
Jumlah kuadrat kolom (jkb) = nh {(4) - (1)}
Jumlah kuadrat interaksi (JKAB) = nh {(1) + (5) - (3)- (4)}
Jumlah kuadrat galat/error (JKG) = (2)
Jumlah kuadrat total (JKT) = JKA + JKB + JKAB + JKG
d) Derajad Kebebasan (dk)
Derajad kebebasan baris (DkA) = p - 1
Derajad kebebasan baris (DkB) = q - 1
Derajad kebebasan interaksi (DkAB) = (p-l)(q-l)
Derajad kebebasan error (DkG) = pq(n-l) = N - pq
Derajad kebebasan total = n – 1

e) Rataan Kuadrat (RK)
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Rataan kuadrat baris (RKA) = JKA/dkA
Rataan kuadrat kolom (RKB) = JKB/dkB
Rataan kuadrat interaksi (RAB) = JKAB/dkAB
Rataan kuadrat error (RKG) - JKG/dkG

f) Statistik Uji (F)
Statistik uj i antar baris (FA) = RKA/RKG
Statistik uji antar kolom (FB) = RKB/RKG
Statistik uji interaksi (FAB) = RKAB/RKG

4) Daerah Kritik (DK)
a) Derah kritik untuk FA : DK = {F | F > Fa; p - 1 ; N - pq}
b) Daerah kritik untuk FB : DK = {F | F > Fb; p - 1 ; N - pq}
c) Daerah kritik untuk FA: DK = {F | F > Fa; p - 1 ; N - pq}
5) Keputusan Uji
HOA, HOB, HOAB ditolak apabila statistik uji yang bersesuaian melebihi harga
kritik masing-masing.

b. Uji lanjut ANAVA (Uji Scheffe)
F= (K-1) Fij dimana Fij =

(X i - X j )2
é1
1ù
RKG ê + ú
ëê ni n j úû

Keterangan:
Xi

= rerata (sampel) kolom ke-i

Xj

= rerata (sampel) kolom ke-j

RKG = rerata kuadrat galat, diperoleh dari perhitungan analisis variabel
Ni

= banyaknya observasi kolom i
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Nj

= banyaknya observasi kolom j

F>F(l,N-l)dimana
N

= cacah semua observasi

K

= cacah kolom, perlakuan (treatment)
(Budiyono, 2000 : 209).
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

E. Deskripsi Data
Jumlah siswa yang dilibatkan dalam penelitian ini sebanyak 80 siswa dari kelas
X. 6 dan X. 7 SMA Negeri I Pemalang tahun ajaran 2005/2006. Adapun perincian
data tersebut berasal dari 40 siswa kelas X.6 yang diberi pembelajaran dengan
menggunakan peta konsep dan 40 siswa kelas X. 7 yang diberi pembelajaran dengan
diskusi kelompok.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data nilai kognitif dan afektif
siswa. Data hasil penelitian keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran Untuk lebih
memperjelas gambaran masing-masing data, maka diajukan deskripsi data hasil
penelitian berikut ini.
1. Data Nilai Kognitif Siswa
Data kemampuan kognitif siswa diperoleh melalu test materi pokok
hidrokarbon dan angket kreativitas siswa yang diberikan sebelum siswa mendapatkan
pembelajaran kimia (pretest) hidrokarbon. Dalam penelitian ini jumlah siswa dalam
kelas eksperimen-1 (peta konsep) dan kelas eksperimen-2 (diskusi kelompok)
masing-masing berjumlah 40 siswa adapun gambaran mengenai nilai kognitif adalah
sebagai berikut :
a. Rerata Selisih Nilai Siswa Materi Pokok Hidrokarbon
Tabel 9. Rerata Selisih Nilai Siswa Materi Pokok Hidrokarbon
Kelompok Siswa
Faktor
Metode Pembelajaran

Kreativitas Siswa

Rerata Selisih

Kategori
Peta konsep

26,03

Diskusi Kelompok

17,13

Tinggi
Rendah

26,32
17,49
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b. Distribusi Frekuansi Selisih Nilai Siswa Materi Pokok Hidrokarbon
58
Distribusi frekuansi selisih Nilai Siswa Materi Pokok Hidrokarbon menurut
Metode Pembelajaran dilihat pada Tabel 10 dan Histogram pada gambar 1
Tabel 10. Distribusi frekuensi selisih Nilai Kognitif Siswa Materi Pokok
Hidrokarbon

Sedangkan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang data
nilai prestasi belajar siswa pada kelas dengan menggunakan peta konsep
dilihat pada histogram pada Gambar 1.
8

8

7

Frekuensi

7
6
5
4

5
4

4

2

0
6.4

13.2

20.0

26.8

33.6

40.4

47.2

Nilai Tengah

Gambar 1. Histogram selisih Nilai Siswa dengan menggunakan Peta
Konsep
Pada kelompok siswa yang dikenai pengajaran dengan menggunakan
diskusi kelompok selisih nilai tertinggi prestasi belajar materi pokok
hidrokarbon mencapai 47,0 sedangkan selisih nilai siswa terendah adalah
3,0. Distribusi frekuensi selisih nilai siswa pada kelompok yang dikenai
pembelajaran dengan menggunakan diskusi kelompok disajikan dalam
Tabel 10.
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Tabel 10. Distribusi frekuensi selisih Nilai Prestasi Belajar Siswa dengan
menggunakan Diskusi Kelompok

No
1
2
3
4
5
6
7

Interval
3.0
9.3
15.6
21.9
28.2
34.5
40.8

Nilai Tengah Frekuensi Prosentase

9.2
15.5
21.8
28.1
34.4
40.7
47.0

6.1
12.4
18.7
25.0
31.3
37.6
43.9

14
7
7
6
2
3
1
40

Jumlah

35.00%
17.50%
17.50%
15.00%
5.00%
7.50%
2.50%
100%

Sedangkan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang data
selisih nilai prestasi belajar siswa pada kelas dengan menggunakan Diskusi
Kelompok dilihat pada histogram pada Gambar 2.
14

14

Frekuensi

12
10
8
7

6

7
6

4
3

2

2
1

0
6.1

12.4

18.7

25.0

31.3

37.6

43.9

Nilai Tengah

Gambar 2. Histogram selisih Nilai Siswa dengan menggunakan Diskusi
Kelompok
2. Data Nilai Afektif Siswa
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Data nilai afektif siswa diperoleh melalui angket skala sikap. Data afektif
untuk kelas eksperimen-1 (Peta Konsep) dan kelas eksperimen-2 (Diskusi Kelompok
dapat dilihat pada tabel 11 yang selengkapnya dapat dilihat pada lampiran

Tabel 11. Perbandingan Mean dan Standar deviasi (SD) Nilai Afektif kelas
eksperimen-1 dan kelas eksperimen-2
Kelas
No

Nilai
Eksperimen-1

Eksperimen-2

1.

Mean

35,8

26,05

2.

Standar deviasi

13,2

12,28

Distribusi frekuansi kelas peta konsep dapat dilihat pada Tabel 12.
Tabel 12. Distribusi frekuensi Data Nilai Afektif kelas Peta Konsep
No
1
2
3
4
5
6
7

Interval
9.0
16.5
24.0
31.5
39.0
46.5
54.0

16.4
23.9
31.4
38.9
46.4
53.9
61.4
Jumlah

Nilai Tengah Frekuensi Prosentase
12.7
20.2
27.7
35.2
42.7
50.2
57.7

4
4
8
8
7
5
4
40

10.00%
10.00%
20.00%
20.00%
17.50%
12.50%
10.00%
100%

Sedangkan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang data nilai
afektif pada kelas dengan menggunakan peta konsep dilihat pada histogram pada
Gambar 3.
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8

8

8

7

7

Frekuensi

6
5
4
3

5

4

50.2

57.7

4

4

2
1
0
12.7

20.2

27.7

35.2

42.7

Nilai Tengah

Gambar 3. Histogram selisih Nilai afektif dengan menggunakan peta
konsep
Distribusi frekuensi kelas diskusi kelompok dapat dilihat pada Tabel 13.
Tabel 13. Distribusi frekuansi Data Nilai Afektif kelas diskusi kelompok
No

Interval

1
2
3
4
5
6
7

4.0
10.8
17.6
24.4
31.2
38.0
44.8

Nilai Tengah Frekuensi Prosentase

10.7
17.5
24.3
31.1
37.9
44.7
51.5

7.4
14.2
21.0
27.8
34.6
41.4
48.2

7
4
3
12
9
2
3
40

Jumlah

17.50%
10.00%
7.50%
30.00%
22.50%
5.00%
7.50%
100%

Sedangkan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang data nilai
afektif pada kelas dengan menggunakan diskusi kelompok dilihat pada histogram
pada Gambar 4.
Frekuensi

12

12

10
9

8
6

7

4

3

4
3

2

2

0
7.4

14.2

21.0

27.8
Nilai Tengah

34.6

41.4

48.2

70

Gambar 4. Histogram selisih Nilai afektif dengan menggunakan Diskusi
Kelompok
B. Hasil Pengujian Prasyarat Analisis
Sesuai dengan teknik analisis yang akan di pakai untuk menguji dalam
penelitian ini, maka dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji
homogenitas Bartlett
1. Uji Normalitas
Uji Normalitas terhadap selisih nilai siswa pada taraf signifikansi 5% tertera
pada lampiran . Dalam lampiran data tata letak dibuat sebagai berikut :
Rangkuman Hasil Uji Normalitas Selisih Nilai Siswa
a. Uji Normalitas Aspek Kognitif
Tabel 14. Rangkuman Uji Normalitas Selisih Nilai Siswa pada Aspek
Kognitif
Faktor

Kategori

Metode
Pembelajaran
(A)

Peta Konsep (a1)

0,0686

0,11401 Normal

Diskusi
Kelompok (a2)
Tinggi (b1)

0,1173

0,11401 Normal

0,0886

0,1457

Normal

Rendah (b2

0,1311

0,1531

Normal

Kreativitas
Siswa (B)

Lo

Ltabel

Kesimpulan

b. Uji Normalitas Aspek Afektif
Tabel 15. Rangkuman Uji Normalitas Selisih Nilai Siswa pada Aspek Afektif
No.
Kelas
N
Harga L
Kesimpulan
Berdistribusi
Hitung
Tabel
1.
2.

Peta Konsep
Diskusi Kelompok

40
40

0,0515
0,0925

0,11401
0,1401

Normal
Normal

Berdasarkan hasil tersebut di atas, untuk setiap kelompok siswa diperoleh
harga Lo maks(L hitung) yang lebih kecil dari L Tabel pada taraf signifikansi a=0,05.
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Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel berasal dari populasi yang
berdistribusi normal
2. Uji Homogenitas
Hasil Uji Homogenitas menggunakan metode Bartlett dengan tingkat
signifikansi 0,05 dapat dilihat pada tabel di bawah ini
a. Uji Homogenitas Aspek Kognitif
Tabel 16. Rangkuman Hasil Uji Homogenitas Aspek Kognitif
No.
1
2

c2 Hitung
0,5203
0,78381

Kelompok
A1 dan A2
B1 dan B2

c2 Tabel
3,84
3,84

Kesimpulan
Homogen
Homogen

b. Uji Homogenitas Aspek Afektif
Tabel 16. Rangkuman Hasil Uji Homogenitas Aspek Kognitif
Aspek Afektif
c2 Hitung

c2 Tabel

Kesimpulan

0,1325

3,84

Homogen

Dari data tersebut menunjukkan bahwa tiap variabel diperoleh harga statistik
uji yang tidak melebihi harga kritik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
sampel pada penelitian ini berasal dari populasi homogen. Perhitungan uji
homogenitas secara lengkap dapat dilihat pada lampiran
Hasil Pengujian Hipotesis
Hasil Analisis Variansi
Hasil analisis variansi terhadap prestasi belajar materi pokok hidrokarbon di
tinjau dari variabel-variabel metode pembelajaran dan kreativitas siswa disajikan
dalam Tabel 17.
Tabel 17. Rangkuman Hasil Analisis Variansi
Sumber

JK

dk

RK

Fobs

Fa

Keputusan
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Metode Mengajar
(A)
Kreativitas Siswa
(B)
Interaksi (AB)
Galat

883.6618

1

883.6618

5.6487

3,97

705.9213

1

705.9213

4.5125

3,97

0.4811

1

0.4811

0.0031

3,97

76
79

156.4364
-

-

-

11889.1686
C. Total 13479.2328

H0A
Ditolak
H0B
Ditolak
H0AB
Diterima
-

Hasil Komparasi Rerata Pasca Analisis Variansi
Analisis komparasi rerata pasca analisis variansi bertujuan untuk menyelidiki
perbedan efek dari faktor-faktor kreativitas siswa terhadap prestasi belajar materi
pokok kreativitas siswa. Dengan Uji scheefe dapat diketahui kategori dari masingmasing faktor yang memberikan pengaruh lebih besar terhadap prestasi belajar materi
pokok hidrokarbon
Hasil perhitungan Uji scheefe selengkapnya dalam lampiran, dan rangkuman
hasil rerata pasca analisis variansi dengan Uji scheefe disajikan dalam Tabel 18.
Tabel 18. Rangkuman Komparasi Rerata pasca Analisi Variansi
Faktor

Metode
Pembelajaran (A)
Kreativitas Siswa
(B)

Kategori

Rerata
Selisih

Peta Konsep (a1)

26,03

Diskusi Kelompok (a2)

17,13

Tinggi (b1)

26,32

Rendah (b2)

17,49

Keterangan :
A

: Metode pengajaran

a1

: Pengajaran dengan menggunakan peta konsep

a2

: Pengajaran dengan diskusi keiompok

B

: Kreativitas

b1

: Kreativitas kategori tinggi

F

P

5,9256

< 0,05

5,8375

< 0,05
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b2

: Kreativitas kategori rendah

Kesimpulan Hasil Pengujian Hipotesis penelitian
Pengujian hipotesis pertama
Pengujian hipotesis pertama digunakan analisi variansi dua jalan harga
Fa = 5,9256. Harga Fa = 5,9256 yang diperoleh kemudian dikonsultasikan
dengan Tabel yaitu F0,05 ;1,76 = 3,97 dengan N = 80 pada taraf signifikan 5%.
Dengan demikian Fhitung > FTabel sehingga hipotesis nihil (Ho) ditolak dan H1
Diterima
Artinya penggunaan metode peta konsep lebih baik dibandingkan
dengan diskusi kelompok dalam meningkatkan prestasi belajar pada materi
pokok hidrokarbon.
Pengujian hipotesis kedua
Untuk menguji hipotesis kedua digunakan analisi variansi dua jalan
harga Fb = 4.5125. Harga Fb = 4.5125 yang diperoleh kemudian
dikonsultasikan dengan Tabel yaitu F0,05 ;1,76 = 3,97 dengan N = 80 pada taraf
signifikan 5%. Dengan demikian Fhitung > FTabel sehingga hipotesis nihil (Ho)
ditolak dan H1 Diterima. Artinya kreativitas siswa berpengaruh terhadap
prestasi belajar siswa pada materi pokok hidrokarbon.
Pengujian hipotesis ketiga
Dalam pengujian hipotesis ketiga digunakan analisi variansi dua jalan
harga Fab = 0.0031kemudian dikonsultasikan dengan Tabel yaitu F0,05 ;1,76 =
3,97 dengan N = 80 pada taraf signifikan 5%. Dengan demikian Fhitung < FTabel
sehingga hipotesis nihil (Ho) diterima dan H1 ditolak
Artinya tidak ada interaksi antara penggunaan metode pembelajran
dengan kreatuvitas siswa terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok
hidrokarbon
Uji Lanjut Analisis Variansi (Uji scheefe)
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Setelah dilakukan uji analisis variansi perlu dilakukan uji lanjut yaitu
dengan menggunakan uji Uji scheefe. Tujuan dari uji ini adalah untuk
mengetahui bahwa perlakuan yang dikenakan pada suatu kelompok akan
menghasilkan prestasi yang lebih baik dibanding dengan yang lainnya.
Tabel 19. Rangkuman Uji Lanjut Analisis Variansi
(Xi-Xj)2

1/ni + 1/nj

199.4551
159.3365

0.0500
0.0503

Komparasi
m1 vs m2

m1 vs m2

RKG
F
Kritik Keputusan
156.4364 25.4998 3.97
Ditolak
156.4364 20.2562 3.97
Ditolak

Keterangan :
m1 = peta konsep
m2 = diskusi kelompok
Dari tabel di atas dapat disimpulkan:
a. Komparasi Ganda Antar Baris :
Prestasi belajar pada kelompok eksperimen-1 dan prestasi belajar pada
kelompok eksperimen-2 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan
b. Komparasi Ganda Antar Kolom
Prestasi belajar pada kelompok siswa dengan kreativitas tinggi dan prestasi
belajar pada kelompok siswa dengan kreativitas rendah menunjukkan adanya
perbedaan yang signifikan.

Pembahasan Hasil Penelitian
Dari uji anava seperti yang telah diuraikan di atas diperoleh hasil bahwa dari
ketiga hipotesis yang diajukan 2 diterima dan 1 ditolak, adapun penjabarannya
masing-masing hipotesis adalah sebagai berikut:
Dari

pengujian

hipotesis

pertama

disimpulkan

bahwa

pengajaran

dengan

menggunakan peta konsep dapat lebih meningkatkan prestasi belajar siswa dari
pada pembelajaran dengan menggunakan diskusi kelompok pada materi pokok
hidrokarbon.

75

Dari hasil pengujian menunjukkan bahawa harga rata-rata peningkatan
prestasi untuk peta konsep adalah 26,03 dan diskusi kelompok adalah 17,13.
Antara Pengajaran yang menggunakan peta konsep dan pengajaran dengan
menggunakan diskusi kelompokterdapat perbedan pengaruh yang signifikan
terhadap prestasi belajar siswa. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa prestasi
belajar siswa materi pokok hidrokarbon dipengaruhi oleh model pembelajaran yang
dikenakan oleh siswa.
Perbedan yang timbul disebabkan oleh adanya aktivitas secara mental dan
emosional yang berbeda. Pada penggunaan peta konsep, siswa diarahkan untuk
memahami konsep dengan membuat peta konsep dan melakukan diskusi dan dapat
menimbulkan interaksi antara guru dan siswa. Selain itu, dengan adannya
pembuatan peta konsep, maka siswa akan lebih memahami konsep dengan
membuat peta konsep tersebut sehingga berfungsi juga untuk membatasi
keterbatasan waktu yang tersedia.
Pada metode diskusi kelompok, pembelajaran yang berlangsung guru harus
pandai menempatakan diri sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan efektif.
Siswa Penggunaan diskusi kelompok sangat membutuhkan waktu yang relatif lama
apalagi apabila terjadi hal-hal yang bersifat negatif selain itu dalam diskusi tersebut
seringkali hanya dikusai oleh orang-orang yang pandai bicara saja sedangkan orang
yang pendiam, pemalu dan rendah diri sering kali tidak mempunyai waktu untuk
mengemukakan pendapatnya, sehingga siswa cenderung untuk bersikap pasif dan
hanya mengutamakan penjelasan teman yang pandai dan guru saja, kebayakan dari
siswa hanya mempu mengingat konsep secara terpotong dan mengakibatkan
pengetahuan yang dudapat kadang lupa. Dengan adanya partisispasi siswa yang
tinggi melalui peta konsep, maka prestasi belajar pada metode ini lebih tinggi
dibandingkan dengan metode diskusi kelompok.
Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa siswa yang mempunyai kreativitas
yang tinggi prestasi belajarnya lebih baik dari pada siswa yang mempunyai
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kreativitas rendah jika diberi pembelajaran dengan menggunakan peta konsep
maupun siswa yang diberi diskusi kelompok pada materi pokok hidrokarbon
Pada materi pokok hiodrokarbon siswa dituntut untuk dapat kreatif dan aktif
serta kemampuan berfikir abstrak siswa untuk dapat memahami materi hidrokarbon
terutama pada penamaan dan struktur molekul.
Pembelajaran dengan menggunakan peta kosep dan diskusi kelompok
merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa untuk dapat bekerja secara
kratif dan aktif untuk dapat memecahkan masalah yang sudah ada. Dengan model
pembelajaran tersebut, siswa akan lebih mudah menemukan dan mengerti akan
konsep-konsep yang sulit jika mereka dapat membicarakan dan mendiskusikan
masalah tersebut dengan temannya.
Siswa yang mempunyai kreativitas tinggi tentu tidak akan mengalami
kesulitan dalam mempelajari materi pokok hidrokarbon yang diajar dengan
menggunakan peta konsep maupun diskusi kelompok sehingga prestasi belajarnya
juga lebih baih daripada siswa yang mempunyai kreativitas rendah. Dengan
demikian untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal pada materi pokok
hidrokarbon harus didukung dengan kreativitas yang tinggi.
Berdasarkan tabel 18 rerata selisih prestasi belajar materi pokok hidrokarbon
pada siswa yang mempunyai kreativitas tinggi lebih baik dari pada siswa yang
mempunyai krativitas rendah (c

b1

= 26,32; c

b2

= 17,49). Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa kreativitas yang lebih tinggi memberi pengaruh besar terhadap
prestasi belajar materi pokok hidrokarbon dari pada kreativitas yang rendah
Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara
pembelajaran peta kosep dan diskusi kelompok dengan kreativitas siswa terhadap
prestasi belajar materi pokok hidrokarbon
Untuk dapat mengetahui ada tidaknya interaksi antara metode mengajar dan
kreativitas siswa terhadap prestasi belajar materi pokok hidrokarbon dapat dilihat
dari nilai rata-rata seliih prestasi belajar tiap kelompok, hal ini menunjukkan tidak
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adanya interaksi antara penggunaan metode pembelajaran dengan kreativitas siswa
terhadap prestasi belajar pada materi pokok hidrokarbon.
Hal ini memberikan arti bahwa juka pada siswa dengan kreativitas tinggi
maka pembelajaran dengan menggunakan peta konsep akan mempunyai efek yang
sama dengan diskusi kelompok. Begitu juga dengan siswa yang mempunyai
kreativitas rendah, baik dengan peta konsep maupun diskusi kelompok akan
memberikan efek yang sama pula
Siswa dengan kreativitas tinggi baik dengan peta konsep maupun diskusi
kelompok, keduannya tidak berpengaruh. Tetapi apabila kita mengacu pada
pengertian kreativitas sendiri maka pembelajaran dengan menggunakan peta
konsep akan berpengaruh terhadap kenaikan prestasi belajar siswa dengan
kreativitas rendah. Hal ini jauh dari penelitian yang ada, bisa disebabkan oleh
faktor internal dan juga faktor eksternal.
Kegiatan belajar mengajar tidak lepas dari peran aktif guru dalam mengajar.
Dalam pelaksanaan diskusi siswa tidak bekerja sendiri dengan kelompoknya.
Melainkan tetap diadakan diskusi untuk menyamakan kesimpulan siswa dengan
guru. Di sini, sebagai moderator guru dituntut lebih kreatif dalam mengelola
suasana kelas, agar jalanya diskusi berlangsung lancar dan proses belajar
mengajarnya menarik. Siswa dengan kreativitas yang tinggi baik dengan peta
konsep maupun dengan diskusi kelompok tidak berpengaruh. Hal ini dikarenakan
siswa dengan kreativitas yang tinggi mempunyai motivasi yang besar dan akan
berusaha sendiri memahami materi tanpa bergantung pada guru, selain itu mereka
tidak takut bertanya pada guru jika ada materi yang belum dikuasainya.
Sebalikanya siswa dengan kreativitas yang rendah, suasana kelas akan
mempengaruhinya dalam belajar. Kondisi belajar mengajar di kelas yang tidak
hidup akan membuatnya bertambah malas, pasif, malu bertanya dan sangat
bergantung pada guru.
Faktor eksternal lainnya adalah waktu. Dengan menggunakan diskusi
kelompok membutuhkan waktu yang lebih lama daripada peta konsep peta konsep,
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padahal kedua metode tersebut mempunyai jatah waktu yang sama. Karena
keterbatasan waktu maka pada diskusi kelompok kurang maksimal, padahal pada
diskusi kelompok dengan kreativitas yang tinggi siswa mampu bekerja sama,
berinteraksi dengan kelompoknya sehingga menimbulkan semangat belajar dalam
dirinya
Jika ditinjau dari faktor internal, yang menyebabkan kurang efektifnya
diskusi kelompok adalah pengalaman siswa. Proses belajar yang biasanya sehingga
dalam proses pembelajaran, siswa tidak benar-benar lepas dari untuk belajar
sendiri, tetapi dibutuhkan guru sebagai motivator. Karena kurang pengalaman
inilah maka kerjasama diantara siswa dalam diskusi kelompok kurang
terkoordinasi. Sehingga kreativitas siswa yang seharusnya lebih berpengaruh
melalu kerjasama dalam diskusi menjadi terhambat.
Kesamaan belajar mengajar pada kedua metode ini juga mempunyai
kesamaan, antara lain dalam keaktifan siswa. Keaktifan siswa dalam kedia metode
ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan seperti bertanya pada guru mengenai konsep
atau materi yang belum dipahami dan saling menyumbangkan ide atau gagasan
untuk membantu teman yang belum memahami konsep-konsep yang belum
diajarkan. Dengan adanya salah satu siswa yang bertanya akan mendorong siswa
lain untuk berusaha mengerjakan atau menyelesaikan soal dengan teliti sehingga
sedikit demi sedikit dapat membantu siswa memahami konsep.
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BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Penggunaan peta konsep lebih baik dibandingkan dengan diskusi kelompok pada
materi pokok hidrokarbon . Prestasi belajar yang diperoleh dengan peta konsep
lebih tinggi dari pada prestasi belajar yang diperoleh dengan menggunakan diskusi
kelompok dengan rerata selisih pretest-postest berturut-turut 26,03 dan 17,3
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2. Kreativitas siswa berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar siswa materi
pokok hidrokarbon. Siswa yang mempunyai kreativitas tinggi mencapai prestasi
belajar yang lebih tinggi daripada siswa yang mempunyai kreativitas rendah rerata
selisih nilai pretest dan postest berturut-turut 26,32 dan 17,49
3. Tidak ada interaksi antara pengajaran dengan menggunakan peta konsep dan
diskusi kelompok dengan kreativitas siswa terhadap prestai belajar materi pokok
hidrokarbon, dengan Fhitung = 0,0031 lebih kecil dari Ftabel = 3,97

B. Implikasi
Berdasarkan kesimpulan di atas, implikasi yang dapat penulis sampaikan
dalam upaya meningkatkan prestai belajar kimia pada siswa kelas X semester 2 SMA
Ngeri I Pemalang, antara lain sebagai berikut :
1. Pengajaran dengan menggunakan peta konsep lebih baik dibandingkan dengan
diskusi kelompok, sehingga pengajaran kimia pada materi pokok hidrokarbon
sebaikanya disajikan dengan menggunakan peta konsep.
2. Pada pengajaran materi pokok hidrokarbon perlu memperhatikan kreativitas siswa,
karena siswa dengan kreativitas siswa tinggi mempunyai prestasi belajar lebih baik
dibandingkan dengan siswa dengan kreativitas rendah

C. Saran
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Berdasarkan kesimpulan dan implikasi hasil penelitian di atas, maka dapat
dikemukakan saran-saran sebagai berikut :
1. Dalam proses belajar mengajar kimia, disamping guru memilih model
pembelajaran yang tepat hendaknya guru juga memperhatikan faktor yang ada
dala, diri siswa seperti kreativitas siswa
2. Dalam pelaksanaan pembelajaran diskusi kelompok, guru hendaknya dapat lebih
menempatkan diri sehingga mendorong siswa lebih aktif dalam diskusi
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3. Untuk memperkuat penelitian ini, maka perlu diadakan penelitian yang lebih lanjut
mengenai penggunaan peta konsep dan diskusi kelompok pada materi pokok yang
lain.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

E. Deskripsi Data
Jumlah siswa yang dilibatkan dalam penelitian ini sebanyak 80 siswa dari
kelas X.6 dan X.7 SMA Negeri I Pemalang tahun ajaran 2005/2006. Adapun
perincian data tersebut berasal dari 40 siswa kelas X.6 yang diberi pembelajaran
dengan menggunakan peta konsep dan 40 siswa kelas X.7 yang diberi pembelajaran
dengan diskusi kelompok.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data nilai kognitif dan
afektif siswa. Data hasil penelitian keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran Untuk
lebih memperjelas gambaran masing-masing data, maka diajukan deskripsi data hasil
penelitian berikut ini.
3. Data Nilai Kognitif Siswa
Data kemampuan kognitif siswa diperoleh melalu test materi pokok
hidrokarbon dan angket kreativitas siswa yang diberikan sebelum siswa mendapatkan
pembelajaran kimia (pretest) hidrokarbon. Dalam penelitian ini jumlah siswa dalam
kelas eksperimen-1 (peta konsep) dan kelas eksperimen-2 (diskusi kelompok)
masing-masing berjumlah 40 siswa adapun gambaran mengenai nilai kognitif adalah
sebagai berikut :
a. Rerata Selisih Nilai Siswa Materi Pokok Hidrokarbon
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Tabel 9. Rerata Selisih Nilai Siswa Materi Pokok Hidrokarbon
Kelompok Siswa
Faktor

Rerata Selisih

Kategori

Metode Pembelajaran

Kreativitas Siswa

Peta konsep

26,03

Diskusi Kelompok

17,13

Tinggi
Rendah

26,32
17,49

b. Distribusi Frekuansi Data Nilai Kognitif Siswa Materi Pokok Hidrokarbon
58
Distribusi frekuensi data nilai kognitif Siswa Materi Pokok Hidrokarbon
pada materi pokok dapat dilihat pada Tabel 9 dan histogram pada gambar 1
Tabel 10. Distribusi frekuensi selisih Nilai Kognitif Materi Pokok Hidrokarbon
Frekuensi
No

1
2
3
4
5
6
7
8

Interval

3.0 -

8.9
14.8
20.7
26.6
32.5
38.4
44.3

-

8.8

14.7
20.6
26.5
32.4
38.3
44.2
50.1

Jumlah

Nilai
Tengah
5.9
11.8
17.7
23.6
29.5
35.4
41.3
47.2

Peta
Konsep
4
5
3
7
11
4
4
2
40

Prosentase
10.00%
12.50%
7.50%
17.50%
27.50%
10.00%
10.00%
5.00%
100.00%

Diskusi
Kelompok
10
7
7
9
2
4
0
1

Prosentase

40

100.00%

25.00%
17.50%
17.50%
22.50%
5.00%
10.00%
0.00%
2.50%

Tabel 10. Distribusi frekuensi selisih Nilai Kognitif Materi Pokok Hidrokarbon
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Sedangkan untuk memperjelas distribusi data nilai kognitif materi
Hidrokarbon dapat dilihat histogram pada Gambar 1

12
10

Frekuensi

10
8

7
7

6

7

11

9

5

4
4
2

4 4

2

3

4

0

1
2

0
5,9

11,8

17,7

23,6

29,5

35,4

41,3

47,2

Nilai Tengah
Peta Konsep

Gambar1.

Histogram

Diskusi Kelompok

Data

Nilai

Kognitif

Materi

2. Data Nilai Afektif Siswa
Nilai afektif siswa diperoleh melalui angket skala sikap. Data afektif untuk
kelas eksperimen-1 (Pendekatan Peta Konsep) dan kelas eksperimen-2 (Diskusi
Kelompok dapat dilihat pada tabel 11 yang selengkapnya dapat dilihat pada lampiran
a. Rerata Selisih Nilai Afektif Siswa Materi Pokok Hidrokarbon
Tabel 11. Perbandingan Mean dan Standar deviasi (SD) Nilai Afektif kelas
eksperimen-1 dan kelas eksperimen-2
Kelas
No

Nilai
Eksperimen-1

Eksperimen-2

1.

Mean

35,8

26,05

2.

Standar deviasi

13,2

12,28
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b. Distribusi Frekuensi Data Nilai Afektif Materi Pokok Hidrokarbon
Data nilai afektif siswa diperoleh melalui skala sikap. Data afektif dapat dilihat
pada tabel 12.
Tabel 12 Distribusi Frekuensi Data Nilai Afektif Materi Pokok Hidrokarbon
Frekuensi
No

1
2
3
4
5
6
7
8

Interval

4.0 11.2 18.4 25.6 32.8 40.0 47.2 54.4 -

11.1
18.3
25.5
32.7
39.9
47.1
54.3
61.5
Jumlah

Nilai Tengah

7.6
14.8
22.0
29.2
36.4
43.6
50.8
58.0

Tinggi

Prosentase

Rendah

Prosentase

1
3
5
8
7
8
5
3
40

2.50%
7.50%
12.50%
20.00%
17.50%
20.00%
12.50%
7.50%
100%

8
3
4
12
10
1
2
0
40

20.00%
7.50%
10.00%
30.00%
25.00%
2.50%
5.00%
0.00%
100%

Untuk memperjelas distribusi data nilai afektif materi Hidrokarbon dapat dilihat
histogram pada Gambar 2.
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Nilai Tengah
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Gambar 2. Histogram Data Nilai Afektif Materi Hidrokarbon
B. Hasil Pengujian Prasyarat Analisis
Sesuai dengan teknik analisis yang akan dipakai untuk menguji dalam
penelitian ini, maka dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji
homogenitas Bartlett
3. Uji Normalitas
Uji Normalitas terhadap selisih nilai siswa pada taraf signifikansi 5% tertera
pada lampiran . Dalam lampiran data tata letak dibuat sebagai berikut :
Rangkuman Hasil Uji Normalitas Selisih Nilai Siswa
c. Uji Normalitas Aspek Kognitif
Tabel 13. Rangkuman Uji Normalitas Selisih Nilai Siswa pada Aspek
Kognitif
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Faktor

Kategori

Metode
Pembelajaran
(A)

Peta Konsep (a1)

0,0686

0,11401 Normal

Diskusi
Kelompok (a2)
Tinggi (b1)

0,1173

0,11401 Normal

0,0886

0,1457

Normal

Rendah (b2)

0,1311

0,1531

Normal

Kreativitas
Siswa (B)

Lo

Ltabel

Kesimpulan

d. Uji Normalitas Aspek Afektif
Tabel 14. Rangkuman Uji Normalitas Selisih Nilai Siswa pada Aspek Afektif
No.
Kelas
N
Harga L
Kesimpulan
Berdistribusi
Hitung
Tabel
1.
2.

Peta Konsep
Diskusi Kelompok

40
40

0,0515
0,0925

0,11401
0,1401

Normal
Normal

Berdasarkan hasil tersebut di atas, untuk setiap kelompok siswa diperoleh
harga Lo maks(L hitung) yang lebih kecil dari L Tabel pada taraf signifikansi a=0,05.
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel berasal dari populasi yang
berdistribusi normal
4. Uji Homogenitas
Hasil Uji Homogenitas menggunakan metode Bartlett dengan tingkat
signifikansi 0,05 dapat dilihat pada tabel di bawah ini
a. Uji Homogenitas Aspek Kognitif
Tabel 15.. Rangkuman Hasil Uji Homogenitas Aspek Kognitif
No.
1
2

Kelompok
A1 dan A2
B1 dan B2

c2 Hitung
0,5203
0,78381

c2 Tabel
3,84
3,84

Kesimpulan
Homogen
Homogen

b. Uji Homogenitas Aspek Afektif
Tabel 16. Rangkuman Hasil Uji Homogenitas Aspek afektif
Aspek Afektif
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c2 Hitung

c2 Tabel

Kesimpulan

0,1325

3,84

Homogen

Dari data tersebut menunjukkan bahwa tiap variabel diperoleh harga statistik
uji yang tidak melebihi harga kritik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
sampel pada penelitian ini berasal dari populasi homogen. Perhitungan uji
homogenitas secara lengkap dapat dilihat pada lampiran

Hasil Pengujian Hipotesis
Hasil Analisis Variansi
Hasil analisis variansi terhadap prestasi belajar materi pokok hidrokarbon
ditinjau dari variabel-variabel metode pembelajaran dan kreativitas siswa disajikan
dalam Tabel 15.
Tabel 17. Rangkuman Hasil Analisis Variansi Prestasi belajar Kognitif
Sumber
Metode
Mengajar (A)
Kreativitas
Siswa (B)
Interaksi (AB)

JK
796.7068

3.2514

Galat
C.

10218.4100
11803.2369

Total

784.8688

dk
1

RK
796.7068

Fobs
5.9256

1

784.8688

5.8375

1

3.2514

0.0242

76
79

134.4528
-

-

Keputusan
Fa
3,97 H0A
Ditolak
3,97 H0B
Ditolak
3,97 H0AB
Diterima
-

Tabel 18. Rangkuman Hasil Analisis Variansi Prestasi belajar Afektif
Sumber

JK

dk

RK

Fobs

Fa

Keputusan
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Metode Mengajar
(A)
Kreativitas Siswa
(B)
Interaksi (AB)
Galat

883.6618

1

883.6618

5.6487

705.9213

1

705.9213

4.5125

0.4811

1

0.4811

0.0031

11889.1686
C. Total 13479.2328

76 156.4364
79
-

-

3,97 H0A
Ditolak
3,97 H0B
Ditolak
3,97 H0AB
Diterima
-

Kesimpulan Hasil Pengujian Hipotesis penelitian
Pengujian hipotesis pertama
Pengujian hipotesis pertama digunakan analisi variansi dua jalan harga
Fa = 5,9256 pada prestasi belajar kognitif sedangkan pada prestasi belajar
afektif Fa =5,6487. Fa yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan
Tabel yaitu F0,05 ;1,76 = 3,97 dengan N = 80 pada taraf signifikan 5%. Dengan
demikian Fhitung > FTabel sehingga hipotesis nihil (Ho) ditolak dan H1 Diterima
Artinya penggunaan metode peta konsep lebih baik dibandingkan
dengan diskusi kelompok dalam meningkatkan prestasi belajar pada materi
pokok hidrokarbon.
Pengujian hipotesis kedua
Untuk menguji hipotesis kedua digunakan analisi variansi dua jalan
harga Fb = 4.5125 pada prestasi belajar kognitif sedangkan pada prestasi
belajar afektif Fb = 4,5125.. Harga Fb yang diperoleh kemudian
dikonsultasikan dengan Tabel yaitu F0,05 ;1,76 = 3,97 dengan N = 80 pada taraf
signifikan 5%. Dengan demikian Fhitung > FTabel sehingga hipotesis nihil (Ho)
ditolak dan H1 Diterima. Artinya kreativitas siswa berpengaruh terhadap
prestasi belajar siswa pada materi pokok hidrokarbon.
Pengujian hipotesis ketiga
Dalam pengujian hipotesis ketiga digunakan analisi variansi dua jalan
harga Fab = 0.0242 pada prestasi belajar kognitif sedangkan pada prestasi
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belajar afektif Fab = 0.0031 kemudian dikonsultasikan dengan Tabel yaitu
F0,05

;1,76

= 3,97 dengan N = 80 pada taraf signifikan 5%. Dengan demikian

Fhitung < FTabel sehingga hipotesis nihil (Ho) diterima dan H1 ditolak
Artinya tidak ada interaksi antara penggunaan metode pembelajaran
dengan kreativitas siswa terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok
hidrokarbon

Uji Lanjut Analisis Variansi (Uji scheefe)
Penelitian ini menggunakan uji komparasi ganda pada hipotesis pertama dan
kedua. Pada hipotesis ketiga tidak diperlukan uji komparasi ganda karena keputusan
H0 diterima. H0A ditolak, maka perlu dilakukan uji komparasi ganda antar kolom
untuk mengetahui perbedaan rerata setiap pasangan kolom. Hasil perhitungan uji
lanjut anava antar kolom disajikan dalam Tabel 19, dan hasil perhitungan uji lanjut
anava antar baris disajikan dalam Tabel 20 .

Tabel 19. Rangkuman Hasil Uji Komparasi Ganda antar Kolom
Aspek
Kognitif
Afektif

Komparasi
µ1 vs µ2
µ1 vs µ2

F
26,2039
20.2562

Kritik
3,97
3,97

Keputusan
Ditolak
Ditolak

Tabel 20. Rangkuman Hasil Uji Komparasi Ganda antar Baris
Aspek
Komparasi
Kognitif
µ1 vs µ2
Afektif
µ1 vs µ2
Keterangan :
m1 = peta konsep
m2 = diskusi kelompok
Dari tabel di atas dapat disimpulkan

F
26,7496
25.4998

Kritik
3,97
3,97

Keputusan
Ditolak
Ditolak
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c. Komparasi Ganda Antar Baris :
Dari ringkasan Tabel 19 tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena
Fhit > Ftabel. Hal ini berarti ada perbedaan yang signifikan antara kelompok kreativitas
tinggi dan kelompok kreativitas rendah terhadap prestasi belajar siswa.
H0B ditolak, maka perlu dilakukan uji komparasi ganda untuk mengetahui
perbedaan rerata setiap pasangan baris. Hasil perhitungan uji lanjut anava antar baris
disajikan dalam Tabel 20.
d. Komparasi Ganda Antar Kolom
Dari ringkasan Tabel 20 tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena
Fhit > Ftabel. Hal ini berarti ada perbedaan yang signifikan prestasi belajar siswa kelas
Peta Konsep dan kelas Diskusi Kelompok.

.
Pembahasan Hasil Penelitian
Dari uji anava seperti yang telah diuraikan di atas diperoleh hasil bahwa dari
ketiga hipotesis yang diajukan 2 diterima dan 1 ditolak, adapun masing-masing
hipotesis adalah sebagai berikut:
Dari

pengujian

hipotesis

pertama

disimpulkan

bahwa

pengajaran

dengan

menggunakan pendekatan peta konsep dapat lebih meningkatkan prestasi belajar
siswa dari pada pembelajaran dengan menggunakan diskusi kelompok pada materi
pokok hidrokarbon.
Dari hasil pengujian menunjukkan bahawa harga rata-rata peningkatan
prestasi untuk peta konsep adalah 26,03 dan diskusi kelompok adalah 17,13
dengan Fhitung = 5,9256 pada prestasi belajar kognitif, sedangkan pada prestasi
belajar afektif Fhitung=5,6487 lebih besar dari Ftabel=3,97. Antara Pengajaran yang
menggunakan peta konsep dan pengajaran dengan menggunakan diskusi kelompok
terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Jadi
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dapat ditarik kesimpulan bahwa prestasi belajar siswa materi pokok hidrokarbon
dipengaruhi oleh model pembelajaran yang dikenakan oleh siswa.
Perbedaan yang timbul disebabkan oleh adanya aktivitas secara mental dan
emosional yang berbeda. Pada pendekatan peta konsep, siswa diarahkan untuk
memahami konsep dengan membuat peta konsep dan melakukan diskusi tentang
peta konsep yang dibuat yang dapat menimbulkan interaksi antara guru dan siswa,
yaitu

Selain itu, dengan

pembuatan peta konsep, maka siswa akan lebih

memahami konsep dengan membuat peta konsep tersebut sehingga berfungsi juga
untuk membatasi keterbatasan waktu yang tersedia.
Pada metode diskusi kelompok, pembelajaran yang berlangsung guru harus
pandai menempatkan diri sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan efektif.
Penggunaan diskusi kelompok sangat membutuhkan waktu yang relatif lama
apalagi apabila terjadi hal-hal yang bersifat negatif selain itu dalam diskusi tersebut
seringkali hanya dikusai oleh orang-orang yang pandai bicara saja sedangkan orang
yang pendiam, pemalu dan rendah diri sering kali tidak mempunyai waktu untuk
mengemukakan pendapatnya, sehingga siswa cenderung untuk bersikap pasif dan
hanya mengutamakan penjelasan teman yang pandai dan guru saja, masih banyak
dari siswa hanya mempu mengingat konsep secara terpotong dan mengakibatkan
pengetahuan yang didapat kadang lupa. Dengan adanya partisispasi siswa yang
tinggi melalui peta konsep, maka prestasi belajar pada metode ini lebih tinggi
dibandingkan dengan metode diskusi kelompok.
Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa siswa yang mempunyai kreativitas
yang tinggi prestasi belajarnya lebih baik dari pada siswa yang mempunyai
kreativitas rendah jika diberi pembelajaran dengan menggunakan peta konsep
maupun siswa yang diberi diskusi kelompok pada materi pokok hidrokarbon
Pembelajaran dengan menggunakan Pendekatan peta kosep dan diskusi
kelompok merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa untuk dapat
bekerja secara kratif dan aktif untuk dapat memecahkan masalah yang sudah ada.
Dengan model pembelajaran tersebut, siswa akan lebih mudah menemukan dan
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mengerti akan konsep-konsep yang sulit jika mereka dapat membicarakan dan
mendiskusikan masalah tersebut dengan temannya.
Siswa yang mempunyai kreativitas tinggi tentu tidak akan mengalami
kesulitan dalam mempelajari materi pokok hidrokarbon yang diajar dengan
menggunakan peta konsep maupun diskusi kelompok sehingga prestasi belajarnya
juga lebih baih daripada siswa yang mempunyai kreativitas rendah. Karena dalam
pada materi pokok hidrokarbon siswa dituntut untuk dapat kreatif dan aktif serta
kemampuan berfikir abstrak siswa untuk dapat memahami materi hidrokarbon
terutama pada penamaan dan struktur molekul. Dengan demikian untuk
memperoleh hasil belajar yang maksimal pada materi pokok hidrokarbon harus
didukung dengan kreativitas yang tinggi.
Berdasarkan Tabel 8 rerata selisih prestasi belajar materi pokok hidrokarbon
pada siswa yang mempunyai kreativitas tinggi lebih baik dari pada siswa yang
mempunyai krativitas rendah (c

b1

= 26,32; c

b2

= 17,49) dan dengan Fhitung =

4,5125 pada prestasi belajar kognitif, sedangkan pada prestasi belajar afektif
Fhitung= 4,5125 lebih besar dari Ftabel=3,97. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa kreativitas yang lebih tinggi memberi pengaruh besar terhadap prestasi
belajar materi pokok hidrokarbon dari pada kreativitas yang rendah
Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara
pembelajaran peta kosep dan diskusi kelompok dengan kreativitas siswa terhadap
prestasi belajar materi pokok hidrokarbon
Untuk dapat mengetahui ada tidaknya interaksi antara metode mengajar dan
kreativitas siswa terhadap prestasi belajar materi pokok hidrokarbon dapat dilihat
dari Fhitung = 0.0242 pada prestasi belajar kognitif sedangkan pada prestasi belajar
afektif Fhitung = 0.0031 lebih kecil dari Ftabel = 3,97. Hal ini menunjukkan tidak
adanya interaksi antara penggunaan metode pembelajaran dengan kreativitas siswa
terhadap prestasi belajar pada materi pokok hidrokarbon.
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Hal ini memberikan arti bahwa jika pada siswa dengan kreativitas tinggi
maka pembelajaran dengan menggunakan peta konsep akan mempunyai efek yang
sama dengan diskusi kelompok. Begitu juga dengan siswa yang mempunyai
kreativitas rendah, baik dengan peta konsep maupun diskusi kelompok akan
memberikan efek yang sama pula
Siswa dengan kreativitas tinggi baik dengan peta konsep maupun diskusi
kelompok tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar. Tetapi apabila kita mengacu
pada pengertian kreativitas sendiri maka pembelajaran dengan menggunakan peta
konsep akan berpengaruh terhadap kenaikan prestasi belajar siswa dengan
kreativitas rendah. Hal ini jauh dari penelitian yang ada, bisa disebabkan oleh
faktor internal dan juga faktor eksternal.
Kegiatan belajar mengajar tidak lepas dari peran aktif guru dalam mengajar.
Dalam pelaksanaan diskusi siswa tidak bekerja sendiri dengan kelompoknya.
Melainkan tetap diadakan diskusi untuk menyamakan kesimpulan siswa dengan
guru. Di sini, sebagai moderator guru dituntut lebih kreatif dalam mengelola
suasana kelas, agar jalanya diskusi berlangsung lancar dan proses belajar
mengajarnya menarik. Siswa dengan kreativitas yang tinggi baik dengan peta
konsep maupun dengan diskusi kelompok tidak berpengaruh. Hal ini dikarenakan
siswa dengan kreativitas yang tinggi mempunyai motivasi yang besar dan akan
berusaha sendiri memahami materi tanpa bergantung pada guru, selain itu mereka
tidak takut bertanya pada guru jika ada materi yang belum dikuasainya.
Sebalikanya siswa dengan kreativitas yang rendah, suasana kelas akan
mempengaruhinya dalam belajar. Kondisi belajar mengajar di kelas yang tidak
hidup akan membuatnya bertambah malas, pasif, malu bertanya dan sangat
bergantung pada guru.
Faktor eksternal lainnya adalah waktu. Dengan menggunakan diskusi
kelompok membutuhkan waktu yang lebih lama daripada peta konsep peta konsep,
padahal kedua metode tersebut mempunyai jatah waktu yang sama. Karena
keterbatasan waktu maka pada diskusi kelompok kurang maksimal, padahal pada
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diskusi kelompok dengan kreativitas yang tinggi siswa mampu bekerja sama,
berinteraksi dengan kelompoknya sehingga menimbulkan semangat belajar dalam
dirinya
Jika ditinjau dari faktor internal, yang menyebabkan kurang efektifnya
diskusi kelompok adalah pengalaman siswa. Proses belajar yang biasanya sehingga
dalam proses pembelajaran, siswa tidak benar-benar lepas dari untuk belajar
sendiri, tetapi dibutuhkan guru sebagai motivator. Karena kurang pengalaman
inilah maka kerjasama diantara siswa dalam diskusi kelompok kurang
terkoordinasi. Sehingga kreativitas siswa yang seharusnya lebih berpengaruh
melalu kerjasama dalam diskusi menjadi terhambat.
Kesamaan belajar mengajar pada kedua metode ini juga mempunyai
kesamaan, antara lain dalam keaktifan siswa. Keaktifan siswa dalam kegiatan
metode ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan seperti bertanya pada guru
mengenai konsep atau materi yang belum dipahami dan saling menyumbangkan
ide atau gagasan untuk membantu teman yang belum memahami konsep-konsep
yang belum diajarkan. Dengan adanya salah satu siswa yang bertanya akan
mendorong siswa lain untuk berusaha mengerjakan atau menyelesaikan soal
dengan teliti sehingga sedikit demi sedikit dapat membantu siswa memahami
konsep.

BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pendekatan peta konsep dapat menghasilkan prestasi belajar lebih baik
dibandingkan dengan diskusi kelompok pada materi pokok hidrokarbon . Prestasi
belajar yang diperoleh dengan peta konsep lebih tinggi dari pada prestasi belajar
yang diperoleh dengan menggunakan diskusi kelompok dengan rerata selisih
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pretest-postest berturut-turut 26,03 dan 17,3. Sedangkan Fhitung = 5,9256 pada
prestasi belajar kognitif, sedangkan pada prestasi belajar afektif Fhitung=5,6487
lebih besar dari Ftabel =3,97
2. Kreativitas siswa berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar siswa materi
pokok hidrokarbon. Siswa yang mempunyai kreativitas tinggi mencapai prestasi
belajar yang lebih tinggi daripada siswa yang mempunyai kreativitas rendah rerata
selisih nilai pretest dan postest berturut-turut 26,32 dan 17,49. Sedangkan Fhitung =
4,5125 pada prestasi belajar kognitif, sedangkan pada prestasi belajar afektif
Fhitung= 4,5125 lebih besar dari Ftabel =3,97
3. Tidak ada interaksi antara pengajaran dengan menggunakan peta konsep dan
diskusi kelompok dengan kreativitas siswa terhadap prestai belajar materi pokok
hidrokarbon, dengan Fhitung = 0.0242 pada prestasi belajar kognitif sedangkan pada
prestasi belajar afektif Fhitung = 0.0031 lebih kecil dari Ftabel = 3,97
B. Implikasi
Berdasarkan kesimpulan di atas, implikasi yang dapat penulis sampaikan
dalam upaya meningkatkan prestai belajar kimia pada siswa kelas X semester 2 SMA
Ngeri I Pemalang, antara lain sebagai berikut :
3. Pengajaran dengan menggunakan peta konsep lebih baik dibandingkan dengan
diskusi kelompok, sehingga pengajaran kimia pada materi pokok hidrokarbon
sebaikanya disajikan dengan menggunakan peta konsep.
4. Pada pengajaran materi pokok hidrokarbon perlu memperhatikan kreativitas siswa,
karena siswa dengan kreativitas siswa tinggi mempunyai prestasi belajar lebih baik
dibandingkan dengan siswa dengan 70
kreativitas rendah

C. Saran
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi hasil penelitian di atas, maka dapat
dikemukakan saran-saran sebagai berikut :
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4. Dalam proses belajar mengajar kimia, disamping guru memilih model
pembelajaran yang tepat hendaknya guru juga memperhatikan faktor yang ada
dalam, diri siswa seperti kreativitas siswa
5. Dalam pelaksanaan pembelajaran diskusi kelompok, guru hendaknya dapat lebih
menempatkan diri sehingga mendorong siswa lebih aktif dalam diskusi
6. Untuk memperkuat penelitian ini, maka perlu diadakan penelitian yang lebih lanjut
mengenai penggunaan peta konsep dan diskusi kelompok pada materi pokok yang
lain.
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