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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, pembangunan 

dibidang pendidikan merupakan sarana dan wahana yang sangat baik didalam 

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 adalah agar kualitas 

kehidupan manusia lebih baik. 

Usaha pendidikan yang dilaksanakan 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 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 prioritas utama dari pemerintah, karena pendidikan memegang peran yang 

sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Usaha 

pembangunan pendidikan yang berkualitas antara lain melalui pengembangan dan 

perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, 

pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga 

pendidikan lainnya (www.diknas.com). Selain itu untuk memperbaiki pendidikan 
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perlu perubahan terhadap komponensial dalam pendidikan, seperti perubahan 

evaluasi terhadap komponen-komponen pendidikan, sarana, guru dan lain-lainnya 

(www.eramuslim.com). Komponen pendidikan tersebut mencakup tujuan, 

bahan/materi, guru, metode situasi dan evaluasi (Tabrani Rusyan, 1994 : 168). 

Langkah nyata dari pemerintah sekarang adalah dengan menyempurnakan 

kurikulum yang terdahulu yaitu mengantikan Kurikulum 1994 dengan kurikulum 

baru yaitu Kurikulum 2004 atau lebih sering disebut dengan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK). Menurut buku Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan 

Penilaian Mata Pelajaran Kimia (2003 : 1), Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah 

pendidikan yang menekankan pada kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan 

suatu jenjang pendidikan. Dengan demikian kurikulum ini dikembangkan agar 

lulusan pendidikan suatu jenjang pendidikan memiliki keunggulan kompetitif dan 

komparatif sesuai dengan standar mutu nasional dan internasional, dan ini mencakup 

komponen pengetahuan, ketrampilan, kecakapan kemandirian, kreativitas, kesehatan, 

akhlak, ketakwaan, dan kewarganegaraan.   

Dalam pendidikan sekolah salah satu cara untuk mengetahui keberhasilan proses 

belajar mengajar dapat dilihat dari prestasi belajar yang dicapai siswa. Keberhasilan 

proses belajar mengajar tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, yang dapat 

digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang 

termasuk dalam 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 dipergunakan dalam menyajikan pelajaran kepada siswa, 

seperti metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, etode studi mandiri, 

pembelajaran terprogram,latihan sesama teman, simulasi, studi kasus, inkuiri, 

pemecahan masalah, dan lain sebagainya (Martinis Yamin, 2004 : 58).  

Masing-masing metode tersebut mempunyai kekurangan dan kelebihan. 

Kekurangan suatu metode mengajar dapat ditutup atau dilengkapi dengan metode 
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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 atau metode ceramah karena dipandang lebih mudah 

dan ekonomis. Dalam pengajaran secara konvensional kegiatan belajar mengajar 

banyak didominasi oleh guru, guru menyampaikan materi, guru memberikan contoh-

contoh soal, sedangkan siswa hanya mendengarkan, meniru pola-pola yang diberikan 

oleh guru dan mencontoh cara-cara guru menyeleseaiakan soal (Margono, 1998 : 48).  

Maka berdasarkan kurikukulum yang sedang berjalan saat ini yaitu Kurikulum 

Berbasis Kompetensi, siswa dibimbing dan didorong untuk dapat berfikir seluas-

luasnya dalam memecahkan masalah sehingga diharapkan siswa memiliki 

kemampuan berfikir kreatif, inovatif serta kritis (Depdiknas, 2001 : 8).  

Pada sub materi pokok ini diperlukan keaktifan dan kreatifitas serta kemampuan 

berfikir abstrak siswa untuk dapat memahami materi Hidrokarbon dan 

Keisomerannya yang di dalamnya banyak membicarakan tentang struktur atom 

terutama struktur molekul. Maka dari itu peneliti mencoba untuk dapat membantu 

dengan menggunakan metode yang dapat mengatasi kesulitan belajar pada materi 

tersebut. Di sini peneliti melakukan penelitian di SMA Negeri 2 Ngawi karena siswa 

yang masuk di SMA ini sudah mempunyai latar belakang cukup aktif tetapi perlu 

dikembangkan keaktifan baik di dalam kelas maupun diluar kelas terutama kreatifitas 

serta kemampuan berfikir abstrak dalam memahami materi ini. Selain itu SMA 

Negeri 2 Ngawi juga mempunyai laboratorium kimia yang cukup lengkap, dalam 

materi ini yaitu laboratorium kimia SMA Negeri 2 Ngawi mempunyai lebih dari 

sepuluh set model molymood yang dapat digunakan untuk mendukung siswa dalam 

memahami materi pokok Alkana, Alkena, dan Alkuna, terutama dalam sub materi 

pokok Hidrokarbon dan Keisomerannya.  

Penggunaan metode ekspositori dapat lebih mengaktifkan siswa dan 

mengembangkan kreatifitas serta kemampuan berfikir abstrak siswa serta 

mengurangi dominasi guru di dalam kelas. Siswa tidak hanya mendengarkan dan 

mencatat, tetapi juga dapat melihat demonstrasi dari guru tentang struktur molekul 
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senyawa hidrokarbon dan melakukan sendiri seperti yang dilakukan oleh guru agar 

siswa dapat “melihat” struktur tiga dimensi molekul hidrokarbon secara jelas. Siswa 

diharapkan mudah mengingat-ingat informasi penting misalnya bentuk sebenarnya 

struktur molekul hidrokarbon. Sehingga walaupun siswa tidak dapat melihat sebuah 

struktur molekul hidrokarbon secara nyata, siswa dapat membentuk suatu gambaran 

nyata suatu struktur molekul hidrokarbon dalam angan-angan dan mengurangi salah 

konsep pada siswa. Selain itu  siswa mengerjakan soal latihan, juga saling tanya 

jawab dan mengerjakannya bersama temannya secara langsung di dalam kelas atau 

mungkin disuruh membuat soal latihan sendiri dan mengerjakannya bersama di 

dalam kelas.  

Metode pemberian tugas pekerjaan rumah  dapat lebih mengaktifkan siswa dan 

mengembangkan kreatifitasnya serta kemampuan berfikir abstrak di dalam kelas 

tetapi terutama diluar kelas secara mandiri. Metode pemberian tugas pekerjaan 

rumah juga dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif belajar dan mengembangkan 

kreatifitasnya secara mandiri serta dapat lebih bertanggung jawab, karena metode ini 

mensyaratkan adanya pemberian tugas dan adanya pertanggungjawaban dari siswa. 

Dengan tugas diharapkan siswa terampil menyelesaikan soal sehingga siswa lebih 

memahami serta mendalami pelajaran yang telah diberikan di sekolah secara mandiri 

baik di rumah atau di laboratorium kimia dengan menggunakan keaktifannya dan 

kreatifitas yang dimilikinya di luar jam sekolah.  

Mengingat pentingnya keaktifan dan kreatifitas serta kemampuan berfikir abstrak 

siswa dalam memahami materi Hidrokarbon dan Keisomerannya di dalam proses 

belajar mengajar, guru diharapkan dapat menciptakan situasi belajar mengajar yang 

lebih banyak melibatkan keaktifan dan daya kreatifitas siswa.  

Berdasarkan uraian di atas akan di teliti tentang pretasi belajar siswa pada sub 

materi pokok Hidrokarbon dan Keisomerannya yaitu dengan metode ekspositori dan 

dengan metode pemberian tugas pekerjaan rumah di SMA Negeri 2 Ngawi. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut : 
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1. Apakah pembelajaran dengan metode ekspositori sesuai untuk sub materi pokok 

Hidrokarbon dan Keisomerannya ? 

2. Apakah pembelajaran dengan metode pemberian tugas pekerjaan rumah sesuai 

untuk sub materi pokok Hidrokarbon dan Keisomerannya ? 

3. Apakah penggunaan metode ekpositori dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

pada sub materi pokok Hidrokarbon dan Keisomerannya ? 

4. Apakah penggunaan metode pemberian tugas pekerjaan rumah dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa pada sub materi pokok Hidrokarbon dan 

Keisomerannya ? 

5. Bagaimanakah perbedaan pencapaian prestasi belajar siswa yang menggunakan 

metode ekpositori dan metode pemberian tugas pekerjaan rumah  pada sub materi 

pokok Hidrokarbon dan Keisomerannya ? 

6. Apakah pembelajaran dengan metode ekpositori dapat memberikan prestasi 

belajar yang lebih baik dibandingkan dengan metode pemberian tugas pekerjaan 

rumah pada sub materi pokok Hidrokarbon dan Keisomerannya ? 

 
C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar permasalahan yang dikaji dapat 

terarah dan mendalam, maka dalam penelitian ini hanya membatasi pada 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Metode mengajar yang diteliti dibatasi pada metode ekpositori dan metode 

pemberian tugas pekerjaan rumah. 

2. Materi yang diajarkan khusus pada sub materi pokok Hidrokarbon dan 

Keisomerannya. 

3. Perbedaan prestasi belajar siswa dalam penelitian ini dibatasi pada nilai test pada 

sub materi pokok Hidrokarbon dan Keisomerannya antara metode pengajaran 

yang menggunakan metode ekpositori dan metode pemberian tugas pekerjaan 

rumah ditinjau dari aspek kognitif. 

4. Siswa dalam penelitian ini dibatasi pada siswa SMA Negeri 2 Ngawi, kelas X 

semester genap tahun ajaran 2004/2005. 

 
D. Perumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah, maka pemasalahan yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut :  

“Apakah prestasi belajar kimia sub materi pokok Hidrokarbon dan 

Keisomerannya pada siswa dengan metode ekspositori lebih tinggi dibandingkan 

metode pemberian tugas pekerjaan rumah ?”. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

“ Untuk mengetahui apakah prestasi belajar kimia sub materi pokok Hidrokarbon 

dan Keisomerannya dengan metode ekpositori lebih baik dibandingkan dengan 

metode pemberian tugas pekerjaan rumah”. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat : 

1. Manfaat secara teoritis. 

a. Memberikan informasi kepada guru tentang alternatif penggunaan metode 

ekpositori dan metode pemberian tugas pekerjaan rumah pada sub materi 

pokok Hidrokarbon dan Keisomerannya . 

b. Memberikan masukan kepada guru dalam menentukan metode mengajar yang 

tepat dalam pengajaran kimia. 

c. Memberikan masukan yang penting dalam peningkatan mutu pendidikan 

khususnya dalam proses belajar mengajar kimia di SMA. 

2. Manfaat secara praktis. 

Memberikan informasi kepada guru untuk menggunakan metode ekpositori 

dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa pada sub materi pokok 

Hidrokarbon dan Keisomerannya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
A. Kajian Teori 

1. Studi Komparasi 

a. Pengertian Komparasi 

Istilah “komparasi” atau “komparasional” yang dipergunakan diambil dari kata 

“comparison” dengan “perbandingan” atau “pembandingan” (Anas Sudiyono,   

1996: 259). 

b. Pengertian Penelitian Komparasi 

Berbicara tentang penelitian komparasi, Arikunto dalam bukunya Prosedur 

Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (1998 : 247-248) “Beberapa Pemikiran 

Tentang Penelitian Komparasi”, menjelaskan bahwa penelitian komparasi pada 

pokoknya adalah penelitian yang berusaha untuk menemukan persamaan dan 

perbedaan tentang benda, tentang orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu 

prosedur kerja. Dapat juga dilaksanakan dengan maksud untuk membandingkan 

kesamaan pandangan dan perubahan pandangan orang, group atau negara 

terhadap kasus, terhadap peristiwa atau terhadap ide. 

Apabila dikaitkan dengan penelitian eksperimental sungguhan, maka penelitian 

komparatif dapat didefinisikan sebagai penelitian yang menyelidiki kemungkinan 

hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih kondisi 

perlakuan dan memperbandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok 

kontrol yang tidak dikenai kondisi perlakuan.(Depdikbud Universitas Terbuka, 

1981 : 16) 

 

2. Belajar 

Setiap saat dalam kehidupan terjadi proses belajar mengajar. Dari proses belajar 

mengajar ini akan diperoleh suatu hasil yang umumnya disebut hasil belajar atau 

hasil pengajaran. Untuk memperoleh hasil yang optimal maka proses belajar 

mengajar harus dilaksanakan secara sadar, sengaja dan diorganisasi dengan baik.  
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Belajar adalah  sesuatu yang sangat penting dan menentukan dalam kehidupan 

manusia. Para ahli pendidikan telah merumuskan tentang pengertian belajar, 

walaupun antara satu dengan yang lain berbeda, namun pada prinsipnya adalah 

sama. Belajar menurut W.S. Winkel (1991 : 53) adalah : “Suatu aktivitas mental 

atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

ketrampilan dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif konstan dan 

berbekas." 

Tabrani Rusyan (1994 : 169) mengemukakan bahwa, “Belajar adalah proses 

tingkah laku berkat pengalaman dan latihan. Ini berarti bahwa tujuan suatu kegiatan 

belajar ialah mencapai perubahan tingkah laku baik yang menyangkut aspek 

pengalaman, ketrampilan, maupun aspek sikap”. 

Sedangkan Nana Sudjana (1988 : 28) mengemukakan : 

Belajar bukan menghafal dan bukan bukan pula mengingat. Belajar adalah 
suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. 
Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai 
bentuk seperti berubah pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah 
lakunya, ketrampilannya, daya penerimaannya dan lain-lain aspek yang ada 
pada individu.   

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku seseorang dimana perubahan tersebut terjadi akibat adanya 

usaha yang dilakukan oleh seseorang tersebut. 

 
3. Prestasi Belajar 

Dalam setiap kegiatan manusia untuk mencapai tujuan, selalu diikuti dengan 

pengukuran dan penilaian. Demikian halnya didalam proses belajar mengajar. 

Sutratinah Tirtonegoro (1984 : 43) mengemukakan bahwa “ Hasil dari pengukuran 

serta penilaian usaha belajar disebut prestasi belajar.” 

Setiap kegiatan belajar berlangsung maka selalu ingin diketahui hasilnya, 

seberapa jauh tujuan pengajaran yang ditetapkan telah tercapai. Untuk mengetahui 

hal tersebut dilakukan pengukuran berwujud angka atau pernyataan yang 

mencerminkan tingkat penguasaan materi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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(1995 : 787), “Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka 

nilai yang diberikan oleh guru.” Sedangkan Zainal Arifin (1990 : 3) mengemukakan 

bahwa, “Prestasi adalah kemampuan, ketrampilan dan sikap seseorang dalam 

menyelesaikan suatu hal. Sehingga prestasi belajar menunjukkan kemampuan atau 

ketrampilan dan sikap yang diperoleh seseorang dalam belajar. 

Syaiful Bahri Djamarah (1994 : 23) berpendapat bahwa, “Prestasi belajar adalah 

hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri 

individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar”. 

Menurut Zainal Arifin (1990 : 3-4), prestasi belajar semakin terasa penting untuk 

dipermasalahkan, karena mempunyai fungsi utama antara lain : 

a. Prestasi sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah dikuasai 

oleh anak didik. 

b. Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

c. Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

d. Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi 

pendidikan. 

e. Prestasi belajar dapat dijadikan indikator terhadap daya serap (kecerdasan) anak 

didik. 

Dengan memperhatikan beberapa fungsi prestasi belajar di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa sangat penting, baik secara perseorangan 

maupun secara kelompok, sebab fungsi belajar tidak hanya sebagai indikator 

keberhasilan dalam bidang studi tertentu, tetapi juga indikator kualitas pendidikan. 

Selain itu prestasi juga berguna sebagai umpan balik bagi guru dalam melaksanakan 

proses belajar-mengajar. 

Untuk mendapatkan prestasi belajar yang baik, tergantung pada macam-macam 

faktor. Menurut Ngalim Purwanto (1990 :102) faktor tersebut dibedakan menjadi 2 

golongan : 

a. Faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri yang disebut faktor individu. 

b. Faktor yang ada di luar individu yang disebut faktor sosial. 
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Adapun yang berasal dari dalam siswa antara lain kecerdasan, latihan, motivasi, 

dan faktor pribadi, sedangkan yang termasuk faktor sosial antara lain faktor 

keluarga/keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat yang 

digunakan dalam proses belajar mengajar, faktor lingkungan dan motivasi sosial. 

 Prestasi belajar yang sekarang adalah hasil belajar ini merupakan kompetensi 

dasar yang dikuasai dan yang belum dikuasai oleh siswa. Hasil belajar ini 

memberikan informasi seberapa banyak siswa yang dapat menguasai pelajaran yang 

diberikan selama proses belajar-mengajar berlangsung, informasi ini dapat diberikan 

dengan menggunakan alat ukur, baik yang berupa tes maupun non tes dalam suatu 

proses evaluasi. Dengan alat ukur ini dapat diketahui seberapa jauh tingkat 

penguasaan materi yang diserap siswa. (Depdiknas, 2003 : 21). 

Hasil belajar dapat di kelompokkan menjadi tiga ranah, yaitu kognitif, afektif dan 

psikomotor. Untuk ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berfikir 

termasuk di dalamnya menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, 

mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. (Depdiknas, 2003 : 1). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil belajar yang 

telah dicapai seseorang (siswa) dalam penguasaan pengetahuan, kecakapan/skill, 

kebiasaan, kepandaian dan sikap, berkat pengalaman dan latihan dan dinyatakan 

dengan adanya tingkah laku yang sifatnya permanen.  

 
4. Pembelajaran Kimia 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai pengajaran yang mempunyai arti proses, 

perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan. Pembelajaran terdiri atas beberapa hal 

yang saling berkaitan yang bekerja sama terpadu untuk tercapainya tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan.  

Ashan mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan dalam kurikulum berbasis 

kompetensi, yaitu penetapan kompetensi yang akan dicapai, pengembangan strategi 

untuk mencapai kompetensi, dan evaluasi. Kompetensi yang ingin dicapai 

merupakan pernyataan tujuan (goal statement) yang hendak dicapai peserta didik, 

menggambarkan hasil belajar (lerning outcomes) pada aspek pengetahuan, 

ketrampilan, nilai dan sikap. Strategi mencapai kompetensi adalah upaya untuk 
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membantu peserta didik dalam menguasai kompetensi yang ditetapkan, misalnya : 

membaca, menulis mendengarkan, berkresi dan mengobservasi, sampai terbentuk 

kompetensi. Sedangkan evaluasi merupakan kegiatan penilaian terhadap pencapaian 

kompetensi bagi setiap peserta didik. (E. Mulyasa , 2002 : 41-42). 

Ilmu kimia merupakan ilmu yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan 

eksperimen  yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana 

gejala-gejala alam, khususnya yang bekaitan dengan komposisi, struktur dan sifat, 

transformasi, dinamika dan energitika zat. Ilmu kimia merupakan produk 

(pengetahuan kimia yang berupa fakta, teori, prinsip, hukum) temuan saintis dan 

proses (kerja ilmiah). (Depdiknas, 2003 : 1). 

Sebagian aspek kimia bersifat “kasad mata” (visible), artinya dapat dibuat fakta 

kongkritnya dan sebagian aspek lain bersifat abstrak atau “tidak kasad mata” 

(invisible), artinya tidak dapat dibuat fakta kongkritnya. Aspek kimia yang tidak 

dapat dibuat fakta kongkritnya harus bersifat “kasad logika”, artinya kebenarannya 

dapat dibuktikan dengan logika matematika sehingga rasionalitasnya dapat 

dirumuskan/diformulasikan (Depdiknas, 2003 : 2). 

Menurut Kean dan Middlecamp (1985 : 5-9) ciri-ciri ilmu kimia dapat dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

a. Sebagian besar ilmu kimia bersifat abstrak. 

b. Ilmu kimia merupakan penyederhanaan dari yang sebenarnya. 

c. Sifat ilmu kimia berurutan dan berkembang dengan cepat. 

d. Ilmu kimia tidak hanya sekedar memecahkan soal-soal. 

e. Bahan/materi yang dipelajari dalam ilmu kimia sangat banyak. 

Dari uraian di atas maka dapat didefinisikan bahwa pembelajaran kimia adalah 

pengajaran yang mempunyai arti proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan 

segala sesuatu tentang zat yang meliputi dengan komposisi, struktur dan sifat, 

transformasi, dinamika dan energitika zat yang melibatkan keterampilan dan 

penalaran. (Depdiknas, 2003 : 1). 

Dengan adanya ciri-ciri tersebut, maka tidak menutup kemungkinan munculnya 

kesulitan siswa dalam mempelajari ilmu kimia, antara lain kesulitan memahami 

istilah, konsep kimia dan kesulitan angka. Oleh karena itu diperlukan metode 
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pengajaran yang tepat agar pembelajaran dapat tercapai dengan baik (Kean dan 

Middlecamp, 1985 : 9). 

 

 

5. Metode Mengajar 

a. Pengertian Metode Mengajar  

Dalam proses belajar mengajar, metode mengajar berperan penting dan 

merupakan salah satu penunjang utama keberhasilan seorang guru dalam mengajar. 

Purwoto (1998 : 25) mengemukakan bahwa “ Mengajar baru dikatakan berhasil 

kalau pada murid yang belajar terjadi perubahan (misalnya tingkah laku) yang nyata 

kelihatan, sebagai hasil belajar.” 

Menurut Nana Sudjana (1988 : 76) metode mengajar didefinisikan sebagai “cara 

yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat 

berlangsungnya pengajaran.” Pengajaran menurut Sardiman A.M. (1990 : 12), 

“merupakan proses yang berfungsi membimbing para pelajar/siswa didalam 

kehidupan, yakni membimbing memperkembangkan diri sesuai dengan tugas 

perkembangan yang harus dijalankan oleh siwa itu.” 

Kemudian menurut Hasibuan dan Moejiono(1988 : 3), “Metode mengajar adalah 

alat yang dapat merupakan bagian dari perangkat alat dan cara dalam pelaksanaan 

suatu strategi belajar mengajar untuk mencapai tujuan belajar mengajar.” Sementara 

itu menurut Ulih Bukit Karo-karo (1981 : 50), “Metode mengajar adalah suatu cara 

atau jalan yang berfungsi sebagai alat yang yang digunakan dalam menyajikan bahan 

pelajaran untuk mencapai tujuan pengajaran.” 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode mengajar adalah cara atau 

alat yang digunakan oleh guru dalam menyajikan bahan pelajaran kepada siswa 

untuk mencapai tujuan pengajaran. 

Beberapa metode mungkin lebih efektif dari pada yang lain, tetapi tidak ada satu 

jenis metode yang efektif untuk semua siswa dan untuk semua jenis mata pelajaran. 

Dalam pelaksanaanya sering dipakai beberapa metode secara bergantian ataupun 

berbarengan, sesuai dengan tujuan pengajarannya (Margono, 1998 : 24).  

b. Macam-macam Metode Mengajar 
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Macam-macam metode mengajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar 

antara lain : metode ceramah, permainan, kegiatan lapangan, metode demontrasi, 

tanya jawab, penemuan, laboratorium, termasuk metode ekspositori dan metode 

pemberian tugas dan masih banyak metode-metode yang lain (Margono, 1998 : 30). 

c.  Kriteria Metode Mengajar  

Tidak semua metode mengajar dapat diterapkan dan sesuai dalam menyampaikan 

setiap bahan pelajaran. Oleh karena itu seorang guru harus mampu memilih dan 

menentukan metode mengajar yang yang tepat. Penggunaan metode mengajar yang 

tepat akan dapat mentranfer ilmu pengetahuan dengan baik.  

Beberapa pertimbangan yang mesti dilakukan oleh para pengajar dalam memilih 

metode pengajaran secara tepat dan akurat, pertimbangan tersebut mesti berdasarkan:  

1) Tujuan Instruksional (kompetensi), merupakan sasaran yang hendak dicapai pada 

akhir pengajaran, serta kemampuan yang harus dimiliki siswa. 

2) Pengetahuan awal siswa, dengan mengetahui pengetahuan awal siswa, guru dapat 

menyusun strategi memilih metode yang tepat pada siswa. 

3) Bidang studi/pokok bahasan, program pendidikan akademik bidang studinya 

berkaitan dengan ketrampilan. Maka metode yang akan digunakan lebih 

berorientasi pada masing-masing ranah yang terdapat dalam pokok bahasan. 

4) Alokasi waktu dan sarana penunjang, metode yang dipergunakan telah dirancang 

sebelumnya, termasuk di dalamnya perangkat penunjang pembelajaran. 

5) Jumlah siswa, idealnya metode yang kita terapkan di dalam kelas melalui 

pertimbangan jumlah siswa yang hadir, ukuran kelas menentukan keberhasilan 

terutama pengelolaan kelas dan penyampaian materi. 

6) Pengalaman dan kewibawaan pengajar. 

(Martinis Yamin : 2004, 59-64) 

d.  Metode Eskpositori 

 Pada umumnya orang menyamakan metode ekpositori dengan metode 

ceramah. Hal ini kurang tepat, karena dalam metode ekspositori terdapat kegiatan 

belajar mengajar yang bukan termasuk kegiatan dalam metode ceramah. Misalnya 

kegiatan demostrasi oleh guru, kegiatan tanya jawab, kegiatan kerjasama dalam 

mengerjakan soal dengan temannya atau mungkin saling bertukar soal latihan untuk 
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dikerjakan bersama dan kegiatan lainnya yang kesemuanya berlangsung di dalam 

kelas yang menuntut keaktifan dari semua siswa. Metode ekspositori ini pusat 

pengajarannya pada guru, dimana guru memberikan informasi, menerangkan suatu 

konsep, mendemonstrasikan ketrampilannya mengenai suatu pola, aturan, dalil, 

memberi kesempatan bertanya, guru memberikan contoh soal, siswa diminta 

mengerjakannya (Margono, 1998 : 48). 

 Dalam hal terpusatnya interaksi kepada guru sebagai pemberi informasi 

(bahan pelajaran), metode ekpositori sama dengan metode ceramah. Tetapi pada 

metode ekspositori dominasi guru banyak berkurang. Kalau dibandingkan dominasi 

guru dalam interaksi kegiatan belajar mengajar, metode ceramah lebih terpusat pada 

guru dibandingkan dengan metode ekspositori. Siswa lebih aktif pada metode 

ekspositori,  guru hanya bicara pada awal pelajaran, menerangkan materi, melakukan 

suatu demonstrasi tentang materi dan contoh soal dasar, serta berbicara pada waktu-

waktu yang diperlukan saja. Siswa tidak hanya mendengar dan membuat catatan saja, 

diberikan soal latihan juga diberi kesempatan bertanya kalau belum mengerti. Selain 

itu siswa mengerjakan soal latihan sendiri, mungkin juga saling tanya jawab dan 

mengerjakannya bersama temannya secara langsung di dalam kelas atau mungkin 

disuruh membuat soal latihan sendiri dan mengerjakannya bersama temannya atau 

disuruh mengerjakan di papan tulis. Guru dapat memeriksa pekerjaan siswa secara 

individual maupun secara klasikal dan menjelaskan secara langsung kepada siswa 

apabila siswa mendapat kesulitan dalam proses belajar mengajar tersebut. Jadi disini 

segala kegiatan siswa dapat langsung berada dalam pengawasan dan bimbingan guru. 

(Purwoto, 2000 : 74-75). 

e. Metode Pemberian Tugas Pekerjaan Rumah  

 Metode pemberian tugas pekerjaan rumah adalah cara penyajian bahan 

pengajaran dengan memberikan tugas pekerjaan rumah terhadap siswa. Metode ini 

biasa disebut dengan metode tugas. Tugas pekerjaan rumah paling sering diartikan 

sebagai latihan menyelesaikan soal-soal. Tetapi tidak menutup kemungkinan tugas 

diberikan di sekolah atau di tempat lain seperti di laboraorium dan dalam rentang 

tertentu. Tugas juga dapat timbul dari inisiatif setelah disetujui oleh guru dan 

hasilnya dapat lisan maupun tulisan. 
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 Pemberian tugas pekerjaan rumah secara teratur akan berpengaruh terhadap 

pemanfaatan waktu di luar jam sekolah, yang pada akhirnya akan dapat 

meningkatkan proses akademik siswa. Selain itu metode tugas ini yang mensyaratkan 

adanya pemberian tugas akan dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif belajar dan 

mengembangkan daya kreatifitasnya serta dapat melatih siswa untuk dapat lebih 

bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya.  

Penilaian dari tugas ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai 

hasil pekerjaan yang dikumpulkannya atau menyuruh siswa untuk mengerjakan 

kembali di papan tulis setelah pekerjaannya dikumpulkan, agar penilaian lebih 

obyektif dan menimbulkan rasa tanggung jawab dari siswa. Maksud dari pemberian 

soal-soal atau tugas-tugas lain, agar siswa terampil menyelesaikan soal, lebih 

memahami, mendalami, pelajaran yang diberikan di sekolah. Kemudian juga 

dimaksudkan agar siswa terbiasa aktif belajar sendiri dan dapat mengembangkan 

daya kreatifitasnya, mendorong inisiatif siswa,  memupuk minat siswa serta dapat 

meningkat kadar belajar siswa secara mandiri serta dapat menumbuhkan rasa 

tanggung jawab dan sikap positif. 

Ada hal yang harus diperhatikan dalam metode pemberian tugas yaitu 

langkah-langkah dalam menggunakan metode pemberian tugas yang diuraikan 

sebagai berikut : 

1) Fase pemberian tugas 

Tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya memperhatikan : 

a) tujuan yang akan dicapai. 

b) jenis tugas yang jelas dan tepat sehingga anak mengerti apa yang 

ditugaskan tersebut. 

c) sesuai dengan kemampuan siswa. 

d) ada petunjuk atau sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa. 

e) sediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas tersebut. 

2) Fase pelaksanaan tugas 

a) diberikan dukungan atau pengawasan oleh guru. 

b) diberikan dorongan sehingga siswa mau bekerja . 
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c) diusahakan/dikerjakan oleh siswa sendiri, tidak menyuruh orang 

lain. 

d) dianjurkan agar siwa mencatat hasil yang telah diperoleh secara 

sistematis. 

 

3) Fase mempertanggung jawabkan tugas 

a) laporan siswa baik secara lisan/tertulis dari apa yang telah 

dikerjakan. 

b) ada tanya jawab/diskusi dalam kelas. 

c) ada penilaian hasil pekerjaan siswa baik dengan tes maupun non 

tes atau cara lain. 

(Nana Sudjana, 1988 : 81-82) 

Metode pemberian tugas pekerjaan rumah dalam hubungannya dengan sub 

materi pokok hidrokarbon dan keisomerannya adalah metode ini siswa diberi soal-

soal latihan untuk dikerjakan di rumah atau tugas-tugas lain seperti membuat model 

molekul senyawa hidrokarbon dengan molymood untuk dikerjakan secara mandiri, 

yang kemudian dikumpulkan sebagai bentuk pertangungjawaban siswa terhadap 

tugas pekerjaan rumah yang telah diberikan. Dari hal tersebut diharapkan siswa 

terampil menyelesaikan soal, lebih memahami dan mendalami pelajaran yang 

diberikan di sekolah. Hal ini dapat menjadikan  siswa terbiasa aktif belajar sendiri 

dan dapat mengembangkan kreatifitasnya serta daya berfikir abstrak secara mandiri, 

mendorong inisiatif siswa,  memupuk minat siswa serta dapat meningkat kadar 

belajar siswa secara mandiri serta dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan 

sikap positif. 

 

6. Sub Materi Pokok Hidrokarbon dan Keisomerannya 

Berdasarkan Garis-garis Program Pengajaran (GBPP) kimia 2004, sub materi 

pokok Hidrokarbon dan Keisomerannya dipelajari di kelas X semester genap. 

 

a. Hidrokarbon  
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Hidrokarbon adalah golongan senyawa karbon yang paling sederhana. 

Hidrokarbon hanya terdiri dari unsur karbon (C) dan (H). Walaupun hanya terdiri 

dari dua jenis unsur, hidrokarbon merupakan suatu kelompok besar senyawa. 

1) Penggolongan Hidrokarbon 

Hidrokarbon digolongkan berdasarkan bentuk rantai karbon dan jenis 

ikatannya. Berdasarkan bentuk rantai karbonnya, hidrokarbon digolongkan ke 

dalam hidrokarbon alifatik, alisiklik, atau aromatik. Hidrokarbon alifatik adalah 

hidrokarbon rantai terbuka, sedangkan hidrokarbon alisiklik dan aromatik 

memiliki rantai lingkar (cincin). Rantai lingkar pada hidrokarbon aromatik 

berikatan konjugat, yaitu ikatan tunggal dan rangkap selang-seling. Contohnya 

adalah benzena, C6H6. Semua hidrokarbon siklik yang tidak termasuk aromatik 

digolongkan dalam hidrokarbon alisiklik. Hidrokarbon alisiklik dan aromatik 

mempunyai sifat-sifat yang berbeda nyata. Sifat hidrokarbon alisiklik lebih mirip 

dengan hidrokarbon alifatik. Nama alisiklik itu menyatakan adanya rantai lingkar 

(siklik), tetapi sifatnya menyerupai senyawa alifatik.         

                  H
            H         

H 

     CH3-CH2-CH-CH2    CH2-CH2   

  CH3      CH2-CH2     

 2-Metilbutana  Siklobutana            H        H         H 

(alifatik), rantai karbon terbuka    (alisiklik), rantai karbon melingkar        Benzena        
      (aromatik), rantai karbon konjugat 
 

Berdasarkan jenis ikatan antar karbonnya, hidrokarbon alifatik dan 

alisiklik dibedakan atas jenuh dan tidak jenuh. Jika semua ikatan karbon-kabon 

merupakan ikatan tunggal (-C-C-), digolongkan pada hidrokarbon jenuh. Jika 

terdapat ikatan rangkap dua (-C=C-), atau ikatan rangkap tiga(-C=C-) disebut 

hidrokarbon tak jenuh. 

CH3-CH2-CH-CH2      CH2=CH-CH2-CH3  CH=C-CH2-CH3  

Butana (jenuh)           1-butena (tak jenuh)        1-butuna(tak jenuh)   

 

2) Alkana 
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Alkana merupakan hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu hidrokarbon dengan 

rantai terbuka dan semua ikatan karbon-karbon merupakan ikatan tunggal.  

a) Rumus Umum Alkana 

Perbandingan jumlah atom C dengan atom H dalam alkana sama dengan n : 

(2n + 2), oleh karena itu, alkana dapat dinyatakan dengan suatu rumus umum 

CnH2n+2.  

 

b)  Deret Homolog 

 Suatu kelompok senyawa karbon dengan rumus umum yang sama dan sifat 

yang bermiripan disebut satu homolog (deret sepancaran). Alkana merupakan 

suatu homolog.  

Dalam Tabel 1 di bawah ini dikemukakan hubungan jumlah atom C, rumus 

molekul, dan nama alkananya. 

 
Tabel 1. Rumus Molekul dan nama Alkana dengan jumlah Atom C 1 

Sampai dengan 10. 
Jumlah atom C Rumus Molekul Nama 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

CH4 

C2H6 

C3H8 

C4H10 

C5H12 

C6H14 

C7H16 

C8H18 

C9H20 

C10H22 

Metana 

Etana 

Propana 

Butana 

Pentana 

Heksana 

Heptana 

Oktana 

Nonana 

Dekana 

 

c) Tatanama Senyawa Alkana 

 Cara pemberian nama alkana berdasarkan tatanama IUPAC (International 

Union of Pure and Applied Chemistry). Nama yang sudah biasa digunakan dalam 
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kehidupan sehari-hari atau dalam dunia perdagangan tetap digunakan dan disebut 

nama biasa atau nama trivial.  

(1)   Alkana dengan rantai lurus (tidak bercabang), nama  sesuai dengan        

jumlah atom C dan diberi awalan n- (n-normal; tidak bercabang). 

Contoh : 

CH3-CH2-CH2-CH3-CH2-CH3  Heksana 

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3  n-pentana 

(2) Alkana dengan rantai bercabang 

 Aturan IUPAC untuk penamaan alkana bercabang adalah sebagai berikut : 

(a) Nama alkana bercabang terdiri dari dua bagian : 

 Bagian pertama, di bagian depan, yaitu nama cabang. 

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

Contoh :   CH3-CH-CH2-CH3 induk        2-Metil butana 

           CH3  cabang               cabang     induk 

(b) Rantai induk adalah rantai terpanjang dalam molekul. Bila terdapat dua 

atau lebih rantai terpanjang maka harus dipilih yang mempunyai cabang 

terbanyak. Induk diberi nama alkana bergantung pada panjang rantai. 

  Contoh :   CH3-CH2-CH-CH2-CH2-CH3  benar 

     CH-CH3 

     CH3 

    3-etil-2-metil heksana 

            CH3-CH2-CH-CH2-CH2-CH3  salah 

                CH-CH3 

      CH3 

    3-isopropil heksana 

(c) Cabang diberi nama alkil, yaitu nama alkana yang sesuai dengan 

mengganti akhiran –ana menjadi –il.  

   a. Gugus alkil 

 Gugus alkil adalah alkana yang kehilangan 1 atom H. Dengan 

demikian gugus alkil mempunyai rumus umum CnH2n+1. Nama alkil sama 
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seperti nama alkananya, hanya akhiran –ana diganti –il. Gugus alkil 

ditulis dengan notasi R. 

Contoh : 

Alkana    Gugus alkil 

CH4 : Metana   CH3 : Metil 

C2H6 : Etana   C2H5 : Etil 

C3H8 : Propana   C3H7 : Propil 

dst.  

(d) Posisi cabang dinyatakan dengan awalan angka. Untuk itu rantai induk 

perlu dinomori. Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk 

sedemikian rupa sehingga posisi cabang mendapat nomor terkecil. 

                   5            4            3            2          1 

      Contoh :   CH3-CH2-CH2-CH-CH3  benar 

                      CH3  

   2-metil pentana  

                         1             2             3           4           5 

       CH3-CH2-CH2-CH-CH3  salah 

                CH3 

   4-metil pentana 

(e) Jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, hal ini dinyatakan dengan 

awalan di, tri, tetra, penta, dan seterusnya. 

Contoh :    CH3-CH-CH-CH2-CH3  

           CH3   CH3 

       2,3,-dimetil pentana 

(f) Cabang-cabang yang berbeda disusun sesuai urutan abjad dari nama 

cabang itu. 

 Misalnya : Etil ditulis lebih dahulu daripada metil. 

Contoh :                 CH3 

          CH3-CH2-CH2-C¾-CH-CH3  

             C2H5  CH3 

 3-etil-2,3-dimetil heksana 
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(g) Jika penomoran ekivalen dari kedua ujung rantai induk, maka harus 

dipilih sehingga cabang yang harus ditulis terlebih dahulu mendapat 

nomor terkecil. 

Contoh :     6            5            4           3         2            1 

                   CH3-CH2-CH -CH-CH2-CH3  

                CH3  C2H5   

  3-etil-4-metil heksana        

 

  Berdasarkan aturan tersebut di atas, penamaan alkana dapat dilakukan 

mengikuti tiga langkah sebagai berikut : 

(1) Memilih rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang mempunyai cabang 

terbanyak. 

(2) Memberi penomoran dimulai dari salah satu ujung, sehingga cabang 

mendapat nomor terkecil. 

(3) Menuliskan nama dimulai dengan nama cabang yang disusun menurut abjad, 

kemudian diakhiri dengan nama induk. Posisi cabang dinyatakan dengan 

awalan angka. Antara angka dengan angka dipisahkan dengan tanda koma (,), 

antara angka dengan huruf dipisahkan dengan tanda jeda  (-). 

  

d) Sifat-sifat Alkana  

  Suatu golongan senyawa dengan rumus umum yang sama dan sifat yang 

mirip disebut satu homolog (deret sepancaran). Alkana adalah satu homolog. 

Rumus molekul dan suku-suku yang berurutan dalam satu homolog berbeda 

sebesr CH2. Sifat senyawa dalam satu homolog berubah secara beraturan sesuai 

dengan pertambahan panjang rantai atom karbon (pertambahan massa molekul 

relatif).  

(1) Sifat Fisis Alkana 

  Beberapa data sifat fisis alkana rantai lurus diberikan pada Tabel 2 di 

bawah ini. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa makin besar 

massa molekul relatif alkana (makin panjang rantai karbon) makin tinggi 

titik leleh, titik didih, dan massa jenisnya. Pada suhu kamar (25 0C), C1-
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C4 (metana sampai dengan butana) berwujud gas, suku-suku berikutnya 

berwujud cair, sedangkan suku-suku tinggi (mulai dari C18H38) berupa zat 

padat. 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Beberapa Data Tabel Sifat Fisis Alkana 

Nama Rumus 

Molekul 

Titik 

Leleh, 0C 

Titik 

Didih, 0C 

Fase pada 

25 0C 

Metana 

Etana 

Propana 

Butana 

Pentana 

Heksana 

Heptana 

Oktana 

Nonana 

Dekana 

Undekana 

Dodekana 

Tridekana 

Tetradekana 

Octadekana 

CH4 

C2H6 

C3H8 

C4H10 

C5H12 

C6H14 

C7H16 

C8H18 

C9H20 

C10H22 

C11H24 

C12H26 

C13H28 

C14H30 

C18H38 

-182,5 

-183,2 

-187,7 

-138,3 

-129,7 

-95,3 

-90,6 

-56,8 

-53,6 

-29,7 

-25,6 

-9,6 

-5,4 

5,9 

28,2 

-161.5 

-88,6 

-42,1 

-0,5 

36,1 

68,7 

98,4 

125,7 

150,8 

174,0 

195,8 

216,3 

235,4 

253,5 

316,1 

Gas 

Gas 

Gas 

Gas 

Cair 

Cair 

Cair 

Cair 

Cair 

Cair 

Cair 

Cair 

Cair 

Cair 

Padat 

  Semua alkana sukar larut dalam air. Hal ini disebabkan molekul 

alkana bersifat nonpolar, sedangkan air adalah pelarut yang polar. 

(2) Sifat Kimia Alkana 

  Sifat kimia alkana berhubungan dengan reaksi-reaksi senyawa 

tersebut dan akan dipelajari pada bahasan reaksi-reaksi hidrokarbon. 

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



 23 

 

e) Sumber dan Kegunaan Alkana 

  Alkana tidaklah asing dalam kehidupan sehari-hari. Alkana adalah 

komponen utama dari gas dan minyak bumi. Kegunaan Alkana dalam 

kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut : 

(1) Bahan Bakar, misalnya elpiji, kerosin, bensin, dan solar. 

(2) Pelarut, misalnya petroleum, eter dan nafta, digunakan sebagai pelarut 

dalam industri atau pencucian kering (dry cleaning). 

(3) Sumber Hidrogen. Gas alam dan gas petroleum merupakan sumber 

hidrogen dalam industri, misalnya industri amonia dan pupuk. 

(4) Pelumas. 

(5) Bahan baku untuk senyawa organik lain, misalnya alkohol, asam cuka 

dan lain-lain. 

(6) Bahan baku Industri. Berbagai produk industri seperti plastik, detergen, 

karet sintetis, minyak rambut dan lain sebagainya. 

 

3) Alkena 

 Alkena adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan satu ikatan rangkap 

–C=C– , senyawa yang mempunyai dua ikatan rangkap disebut alkadiena, yang 

mempunyai tiga ikatan rangkap disebut alkatriena, dan seterusnya.  

a) Rumus Umum Alkena 

  Alkena mempunyai rumus umum sebagai CnH2n. Jika dibandingkan 

dengan rumus umum alkana, alkena mengikat lebih sedikit atom H. Oleh 

karena itu, alkena disebut tidak jenuh. Kekurangan atom H pada alkena ini 

terjadi karena pembentukan ikatan rangkap karbon-karbon memerlukan 2 

elektron lebih banyak daripada pembentukan ikatan tunggal. 

b) Tatanama Alkena 

 Penamaan alkena dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut 

ini : 

(1) Nama alkena didapat dari nama alkana yang sesuai (yang jumlah atom 

karbonnya sama) dengan mengganti akhiran ana menjadi ena. 
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Contoh :     C2H4  Etena 

              C3H6  Propena 

              C4H8  Butena 

(2) Rantai induk dipilih rantai terpanjang yang mengandung ikatan 

rangkap. 

(3) Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian 

sehingga ikatan rangkap mendapat nomor terkecil. 

Contoh :      7     6     5     4      3 

                   C-C-C-C-C-C-C-C 
                            ||                    
                         2 C 

                         1 C 

(4) Posisi ikatan rangkap ditunjukkan dengan awalan angka, yaitu nomor 

dari atom karbon berikatan rangkap yang paling pinggir (nomor 

terkecil). 

Contoh :       CH2=CH-CH2-CH3  1-butena 

                   CH3-CH=CH-CH2-CH3                   2-pentena  

(5) Penulisan cabang-cabang sama seperti pada alkana. 

Contoh : CH3-CH-CH2-CH=CH2-CH3 5-metil-2-heksena 

                                    CH3 

c) Sifat-sifat Alkena 

(1) Sifat Fisis 

   Titik leleh dan titik didih alkena hampir sama dengan alkana yang 

sesuai. Pada suhu kamar suku-suku rendah berwujud gas, suku-suku 

sedang berwujud cair, suku-suku tinggi berwujud padat. 

(2) Sifat Kimia 

  Sifat kimia alkena berhubungan dengan reaksi-reksi alkena yang akan 

dipelajari pada bahasan reaksi-reaksi hidrokarbon. 

d) Sumber dan Kegunaan Alkena 

 Alkena dibuat dari alkana melalui pemanasan atau bantuan katalisator, 

proses yang disebut juga perekahan atau (cracking). Alkena, khususnya suku-
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suku rendah, adalah bahan baku industri yang sangat penting, misalnya untuk 

membuat plastik, karet sintetik, dan alkohol.  

 

4) Alkuna 

 Alkuna adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan satu ikatan rangkap 

tiga  -CºC-. Senyawa yang mempunyai dua ikatan rangkap tiga disebut 

alkadiuna, yang mempunyai 1 ikatan rangkap dan 1 ikatan rangkap tiga 

disebut alkenuna. 

a) Rumus Umum Alkuna 

 Rumus umum alkuna dapat dinyatakan dengan CnH2n-2. Alkuna 

mengikat 4 atom H lebih sedikit dibandingkan dengan alkana yang 

sesuai. Oleh karena itu, alkuna lebih tidak jenuh dari alkena. Kekurangan 

atom H pada alkuna terjadi karena 4 elektron yang pada alkana 

digunakan untuk mengikat hidrogen, tetapi pada alkuna digunakan untuk 

membentuk ikatan rangkap tiga  -CºC-. 

b) Tatanama Alkuna 

 Nama alkuna diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan 

mengganti akhiran ana menjadi una. 

Contoh : C2H2        Etuna 

  C3H4        Propuna 

  C4H6        Butuna 

Tatanama untuk rantai bercabang sama sepeti pada penamaan alkena 

rantai bercabang, yaitu : 

(1) Rantai induk dipilih rantai terpanjang yang mengandung ikatan 

rangkap tiga. 

(2) Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian 

sehingga ikatan rangkap tiga mendapat nomor terkecil. 

(3) Posisi ikatan rangkap ditunjukkan dengan awalan angka, yaitu nomor 

dari atom karbon berikatan rangkap tiga yang paling pinggir (nomor 

terkecil). 

(4)  Penulisan cabang-cabang sama seperti pada alkana.  
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Contoh : CH3-CH-CºCH  3-metil-1-butuna 

                      CH3 

c) Sifat-sifat Alkuna 

(1) Sifat Fisis 

 Sifat-sifat fisis alkuna hampir sama dengan alkana dan alkena: 

suku-suku rendah berwujud gas, suku-suku sedang berwujud cair, 

suku-suku tinggi berwujud padat. 

 

(2) Sifat Kimia  

 Sifat kimia alkuna berhubungan dengan reaksi-reksi alkena yang 

akan dipelajari pada bahasan reaksi-reaksi hidrokarbon. 

d) Sumber dan Kegunaan 

  Alkuna yang mempunyai nilai ekonomis penting hanyalah etuna, 

yang disebut juga asetilena, C2H2. Dalam industri, etuna dibuat dari 

metana melalui pembakaran tak sempurna. 

 4 CH4 (g)  +  3O2 (g)                     2 C2H2 (g)  +  6 H2O (g) 

Dalam jumlah kecil asetilena dibuat dari reaksi batu karbid (kalsium 

karbida) dengan air. 

CaC2  +  2 H2O                Ca(OH)2  +  C2H2 

Gas yang dihasilkan dari reaksi batu karbid berbau tidak sedap. 

Sesungguhnya gas asetilena murni tidaklah berbau busuk bahkan sedikit 

harum. Bau busuk disebabkan adanya gas fosfin, PH3, yang selalu 

dihasilkan sebagai campuran. Disamping baunya yang busuk, gas fosfin 

juga bersifat racun. Gas asetilena digunakan untuk mengelas baja atau 

besi. 

 

b.  Keisomeran 

  Isomer adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, 

tetapi berbeda struktur atau konfigurasi molekulnya (Yunani : iso = sama, meros = 

bagian). Jadi Keisomeran terjadi karena senyawa dengan rumus molekul sama 
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mempunyai stuktur atau konfigurasi yang berbeda. Pada dasarnya isomer dapat 

dibedakan menjadi 2 : 

1) Isomer Struktur (isomer) yang terjadi karena perbedaan struktur). Ada 3 macam : 

a) Isomer Kerangka yaitu keisomeran karena perbedaan kerangka atom karbon 

diantara senyawa yang mempunyai rumus molekul sama. 

b) Isomer Posisi yaitu keisomeran karena perbedaan posisi substituen diantara 

senyawa yang mempunyai rumus molekul sama. 

c) Isomer Fungsi yaitu keisomeran karena perbedaan gugus fungsi diantara 

senyawa yang mempunyai rumus molekul sama. 

2)   Isomer Ruang (isomer) yang terjadi karena perbedaan konfigurasi). Ada 2 

macam : 

a) Isomer Geometri yaitu keisomeran karena konfigurasi (susunan ruang atom-

atom) diantara senyawa yang mempunyai rumus molekul dan struktur sama. 

b) Isomer optik yaitu keisomeran karena perbedaan keaktifan optik diantara 

senyawa yang mempunyai rumus molekul dan struktur sama. 

 Yang akan dibahas dalam materi isomer di SMA adalah isomer kerangka dan 

isomer geometri. 

a)   Keisomeran pada Alkana 

  Keisomeran yang terjadi pada alkana tergolong keisomeran struktur, 

yaitu terdapat perbedaan kerangka atom karbon diantara senyawa yang 

mempunyai rumus molekul sama. Makin panjang rantai karbon maka makin 

banyak pula kemungkinan isomernya. 

Contoh : Ada 2 jenis struktur untuk butana 

               CH3 - CH2-CH2-CH3  n-butana 

                      CH3 - CH-CH3   Isobutana ( 2-metil propana) 

                            CH3 

b) Keisomeran Pada Alkena 

 Keisomeran yang terjadi pada alkena adalah keisomeran struktur  dan 

keisomeran ruang. Keisomeran struktur yaitu karena perbedaan kerangka atom 

karbon dan perbedaan posisi ikatan rangkap. Keisomeran ruang yaitu keisomeran 

karena perbedaan penempatan gugus-gugus disekitar ikatan rangkap.  
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 (1)  Isomer Kerangka 

Contoh : Keisomeran pada butena (C4H8) ada tiga isomer struktur, yaitu : 

 CH2= CH2-CH2-CH3  1-butena 

 CH3 - CH= CH-CH3  2-butena 

  CH2= C-CH3   2-metil propena 

     CH3    

(2)  Isomer Geometris 

 Keisomeran geometri terjadi karena perbedaan penempatan atau 

orientasi gugus di sekitar ikatan rangkap atau dapat dikatakan karena 

kekakuan ikatan rangkap. Atom karbon yang berikatan rangkap tidak dapat 

berputar satu terhadap yang lainnya. Oleh karena itu, posisi gugus-gugus 

yang terikat pada atom karbon yang berikatan rangkap tidak dapat berubah 

tanpa memutuskan ikatan. Jika gugus sejenis terletak pada sisi yang sama 

pada ikatan rangkap disebut bentuk cis, sebaliknya jika gugus yang sama 

terletak bersebrangan disebut bentuk trans. 

 Tidak semua senyawa yang berikatan karbon-karbon rangkap (C=C) 

mempunyai keisomeran geometri. Kedua atom yang berikatan rangkap itu 

masing-masing harus mengikat gugus yang berbeda. Sehingga, jika gugus-

gugus yang terikat pada satu atom karbon dipertukarkan tempatnya, 

bentuknya menjadi berbeda. 

Contoh : 

  H3C            CH3      H3C    H 

                 C=C                    C=C  

      H               H           H    CH3  

Cis-2-butena      trans-2-butena 

Cl        Cl                            Cl         H 

       C=C              C=C 

 H               H       H                 Cl 

Cis-1,2-dikloro etena    trans-1,2-dikloro etena 

Keisomeran geometri tidak terjadi pada alkena bila pada atom-atom karbon 

yang berikatan rangkap salah satu atau keduanya mengikat atom atau gugus 
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yang sama, misalnya tidak ada keisomeran geometri pada senyawa-senyawa 

dengan rumus struktur sebagai berikut : 

H                H             H3C              CH3 

       C=C            C=C 

H                CH3            H3C       H 

1-propena      2-metil-2-butena 

 

 

 

c)  Keisomeran pada Alkuna 

 Keisomeran pada alkuna tergolong keisomeran kerangka dan keisomeran 

posisi. Pada alkuna tidak terdapat keisomeran geometris. Keisomeran mulai 

terdapat pada butuna yang mempunyai 2 isomer. 

CHºC-CH2-CH3   1-butuna   

CH3-CºC-CH3   2-butuna 

Pentuna mempunyai 3 isomer. 

CHºC-CH2-CH2-CH3  1-pentuna 

CH3-CºC-CH2-CH3  2-butuna 

 CHºC-CH-CH3   3-metil-1-butuna 

               CH3   

                  (Michael Purba, 2004 : 106-134) 

7. Pengajaran Materi Hidrokarbon dan Keisomerannnya dengan Metode  

Ekspositori dan Metode Pemberian Tugas Pekerjaan Rumah 

Dalam penelitian ini digunakan metode ekspositori dan metode pemberian 

tugas pekerjaan rumah untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada sub materi 

pokok Hidrokarbon dan Keisomerannya. Penggunaan metode ini melibatkan 

keaktifan siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas (di rumah), sehingga 

kompetensi yang diharapkan akan tercapai. 

Pada metode ekspositori pengajaran yang dilakukan adalah pemberian konsep 

dasar, demonstrasi tentang konsep dasar kemudian latihan soal-soal dasar setelah itu 

siswa disuruh aktif untuk mengembangkan kretivitasnya serta kemampuan berfikir 
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abstrak dengan berlatih soal bersama di dalam kelas dan saling tanya jawab dengan 

guru atau antar teman sekelas tentang soal latihan serta menyelesaikan soal bersama 

terutama tentang tata nama (struktur rantai karbonnya) dan isomer-isomer pada sub 

materi pokok hidrokarbon dan keisomerannya. Penggunaan metode ekspositori dapat 

lebih mengaktifkan siswa dan mengembangkan kreativitas serta kemampuan berfikir 

abstrak siswa serta mengurangi dominasi guru di dalam kelas. Siswa tidak hanya 

mendengarkan dan mencatat, tetapi juga dapat melihat demonstrasi dari guru tentang 

struktur molekul senyawa hidrokarbon dan melakukan sendiri seperti yang dilakukan 

oleh guru sehingga siswa dapat “melihat” struktur tiga dimensi molekul hidrokarbon 

secara jelas. Siswa diharapkan mudah mengingat-ingat informasi penting misalnya 

bentuk sebenarnya struktur molekul hidrokarbon. Walaupun siswa tidak dapat 

melihat sebuah struktur molekul hidrokarbon secara nyata, siswa dapat membentuk 

suatu gambaran nyata suatu struktur molekul hidrokarbon dalam angan-angan dan 

mengurangi salah konsep pada siswa. Selain itu  siswa mengerjakan soal latihan, 

juga saling tanya jawab baik dengan guru maupun antar siswa sendiri kemudian 

mengerjakannya bersama temannya secara langsung di dalam kelas atau mungkin 

disuruh membuat soal latihan sendiri kemudian mengerjakannya bersama di dalam 

kelas. Dalam hal tanya jawab siswa dapat disuruh untuk bertukar soal latihan yang 

dibuatnya atau soal yang belum dipahaminya untuk dikerjakan siswa lain di papan 

tulis atau dikerjakan bersama dalam kelas. Semua kegiatan tersebut langsung berada 

di bawah pengawasan dan bimbingan guru, sehingga bila terdapat kesalahan dalam 

pemahaman materi atau konsep dapat langsung dibenarkan atau diluruskan oleh 

guru.  

Pada metode pemberian tugas pekerjaan rumah pengajaran yang dilakukan 

pada langkah awal adalah pemberian konsep dasar, contoh-contoh soal dan 

penyelesaiannya, kemudian siswa diberikan tugas pekerjaan rumah untuk dikerjakan 

di luar jam pelajaran secara mandiri atau dikerjakan bersama teman-temannya 

dengan berdiskusi dan hal itu bisa dilakukan di rumah atau di laboratorium. Setelah 

itu sebagai pertanggungjawaban atas tugas yang telah diberikan, tugas dikumpulkan 

kemudian siswa disuruh untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan di depan 

kelas. Dari hal tersebut dapat diketahui siswa mana yang belum memahami materi 
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yang telah disampaikan, dan siswa mana yang benar-benar mengerjakan tugas yang 

telah diberikan. Pada metode ini siswa ditekankan untuk aktif dan mengembangkan 

kreativitasnya secara mandiri terutama untuk di luar jam pelajaran.  

 

B. Kerangka Pemikiran 

 

 Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disusun 

kerangka pemikiran. Terdapat dua macam metode pengajaran yang akan dibahas 

dalam penelitian ini yaitu pertama, pengajaran dengan menggunakan metode 

ekspositori. Kedua, menggunakan metode pemberian tugas pekerjaan rumah. Dilihat 

dari cara pelaksanaannya kedua metode ini jelas berbeda apabila diterapkan  untuk 

menyampaikan pelajaran kimia terutama sub materi pokok hidrokarbon dan 

keisomerannya.  

Pengajaran dengan metode ekspositori pada sub materi pokok hidrokarbon 

dan keisomerannya adalah pengajaran dimana siswa dituntut untuk aktif dan 

mengembangkan kreatifitasnya serta daya kemampuan berfikir abstrak di dalam 

kelas. Siswa tidak hanya mendengar atau membuat catatan saja, ada demonstrasi dari 

guru dan siswa dapat secara langsung aktif melakukan apa yang di demonstrasikan 

oleh guru. Siswa dapat “melihat” struktur tiga dimensi molekul hidrokarbon secara 

jelas, kemudian diberikan soal latihan serta diberi kesempatan bertanya kalau belum 

mengerti. Selain itu siswa mengerjakan soal latihan sendiri, juga saling tanya jawab 

dan mengerjakannya bersama temannya secara langsung di dalam kelas serta disuruh 

membuat soal latihan sendiri (soal yang belum dipahami siswa) kemudian 

mengerjakannya bersama temannya atau disuruh mengerjakan di papan tulis. Guru 

dapat memeriksa pekerjaan siswa secara individual maupun secara klasikal dan 

menjelaskan secara langsung kepada siswa apabila siswa mendapat kesulitan dalam 

proses belajar mengajar tersebut. Jadi disini segala kegiatan siswa dapat langsung 

berada dalam pengawasan dan bimbingan guru.  

Pada metode pemberian tugas pekerjaan rumah, metode ini mensyaratkan 

adanya pemberian tugas pada siswa sehingga akan dapat memotivasi siswa untuk 
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lebih aktif belajar dan mengembangkan kreatifitasnya serta kemampuan berfikir 

abstrak secara mandiri serta dapat melatih siswa untuk dapat lebih bertanggung 

jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Maksud dari pemberian tugas yang 

berupa soal-soal atau tugas-tugas lain adalah agar siswa terampil menyelesaikan soal, 

sehingga lebih memahami serta mendalami pelajaran yang diberikan disekolah. 

Kemudian juga dimaksudkan agar siswa terbiasa aktif belajar sendiri, dapat 

mengembangkan kreatifitas serta kemampuan berfikir abstrak secara mandiri, 

mendorong inisiatif siswa,  memupuk minat siswa, meningkat kadar belajar siswa 

secara mandiri serta dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Selain itu pemberian 

tugas pekerjaan rumah secara teratur akan berpengaruh terhadap pemanfaatan waktu 

diluar jam sekolah, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan proses akademik 

siswa. 

Berdasarkan pemikiran di atas, diduga bahwa prestasi  belajar siswa dengan 

metode ekspositori lebih tinggi daripada prestasi belajar siswa dengan metode 

pemberian tugas pekerjaan rumah, karena pada metode ekspositori keaktifan 

pengembangan kegiatan siswa dapat langsung berada dalam pengawasan dan 

bimbingan guru, hal ini dapat membantu siswa mengatasi kesulitan belajar dan 

meningkatkan prestasi belajarnya. Sedangkan pada metode pemberian tugas 

pekerjaan rumah tidak semua kegiatan belajar mengajar siswa berada dalam 

pengawasan guru. Sehingga kemungkinkan bahwa metode ekspositori lebih 

berpengaruh daripada metode pemberian tugas pekerjaan rumah terhadap 

peningkatan prestasi belajar siswa pada sub materi pokok hidrokarbon dan 

keisomerannya. 

  

C. Hipotesis 

 Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran di atas, maka dapat disusun 

hipotesis sebagai berikut : 

“Prestasi belajar kimia sub materi pokok Hidrokarbon dan Keisomerannya pada 

siswa dengan metode ekspositori lebih tinggi dibandingkan metode pemberian tugas 

pekerjaan rumah”. 
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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Ngawi pada kelas X semester 

genap tahun pelajaran 2004/2005. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai bulan Mei 2005. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat eksperimental dengan tujuan 

untuk mengetahui perbedaan antara metode ekspositori dan metode pemberian tugas 

pekerjaan rumah terhadap prestasi belajar siswa, serta untuk mengetahui apakah 

prestasi belajar siswa yang menggunakan metode ekspositori lebih baik daripada 

metode pemberian tugas pekerjaan rumah. 

Rancangan yang digunakan adalah “Randomized Control Group Pretest 

Posttest Design”. Rancangan ini menggunakan 2 kelompok subyek, yaitu 1 

kelompok sebagai kelas eksperimen I (metode ekspositori) dan 1 kelompok sebagai 

kelas eksperimen II (metode pemberian tugas pekerjaan rumah). Untuk lebih jelasnya 

rancangan dapat dilihat dalam Tabel 3. 

 
Tabel 3. Desain Penelitian “Randomized Control Group Pretest Posttest Design”. 

Kelas Pretest Pelakuan Posttest 

Eksperimen 1 T1 X1 T2 

Eksperimen 2 T1 X2 T2 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rancangan penelitian ini adalah: 

1. Memberikan pretes T1 pada kelompok eksperimen I dan II.  

2. Memberikan perlakuan X1 berupa penggunaan metode ekspositori pada 

kelompok eksperimen 1 dan perlakuan X2 berupa penggunaan metode pemberian 

tugas pekerjaan rumah pada kelompok eksperimen 2. 
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3. Memberikan posttes berupa aspek kognitif T2 pada kelompok eksperimen 1 dan 

kelompok eksperimen 2 untuk mengukur kemampuan kognitif setelah diberi 

perlakuan X1 dan X2. 

4. Menentukan selisih nilai antara T1 dan T2 pada kelompok eksperiman 1 untuk 

mengukur rata-rata selisih nilai pretes-postes (Z1). 

5. Menentukan selisih nilai antara T1 dan T2 pada kelompok eksperiman 2 untuk 

mengukur rata-rata selisih nilai pretes-postes (Z2). 

6. Menerapkan uji statistik yang sesuai untuk menentukan apakah perbedaan 

tersebut signifikan, yaitu dengan uji t pihak kanan. 

 

1. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah : 

a. Variabel terikat yaitu prestasi belajar kimia sub materi pokok hidrokarbon dan 

keisomerannya yang terlihat dari selisih nilai posttest-pretest. 

b. Variabel bebas yaitu metode mengajar yang digunakan saat penelitian berlangsung 

adalah metode ekspositori untuk kelas eksperimen 1 dan metode pemberian tugas 

pekerjaan rumah untuk kelas eksperimen 2. 

 

2. Prosedur Penelitian 

Pelaksanaan penelitian  dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan 

dengan urutan sebagai berikut : 

a.   Menentukan dua kelas untuk dijadikan sampel penelitian. 

b. Memberikan tes awal dengan instrumen-instrumen penelitian yang telah 

diujicobakan dan memenuhi syarat untuk digunakan dalam mengambil data 

penelitian. 

c. Melaksanakan penelitian yaitu mengajar materi Hidrokarbon dan Keisomerannya 

dengan metode ekspositori untuk kelas eksperimen 1 dan metode pemberian 

tugas pekerjaan rumah untuk kelas eksperimen 2. 

d.  Memberikan tes akhir. 

e.  Mengolah data yang diperoleh. 

f.  Menarik kesimpulan 
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C. Penetapan Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Penetapan Populasi Penelitian 

  Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA 

Negeri 2 Ngawi tahun pelajaran 2004/2005 yang terdiri dari 9 kelas dan rata-rata 

jumlah siswa tiap kelas adalah 40 siswa. 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

  Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik random 

sampling. Dalam teknik random sampling ini sampel merupakan unit dalam populasi 

yang mendapat peluang sama untuk menjadi sampel, bukan siswa secara individual 

tetapi kelas. Dari kesembilan kelas yang sudah ada di kelas X SMA Negeri 2 Ngawi 

dilakukan pengambilan secara random dua kelas untuk dijadikan sampel yaitu kelas 

eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. Dua kelas yang terambil untuk dijadikan 

sampel adalah kelas X-I sebagai kelas eksperimen 1 dan kelas X-H sebagai kelas 

eksperimen 2. Untuk menguji keseimbangan, dilakukan dengan melihat hasil pretest. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

  Sesuai dengan tujuan penelitian, maka data yang diambil adalah data prestasi 

belajar siswa sub materi pokok Hidrokarbon dan Keisomerannya ditinjau dari aspek 

kognitif yang diperoleh langsung dari siswa dengan menggunakan tes bentuk 

obyektif. Tes ini diberikan sebelum dan sesudah siswa mengikuti pelajaran sub 

materi pokok Hidrokarbon dan Keisomerannya dengan soal yang sama antara pretest 

dan posttest.  

 

2. Instrumen Penelitian 

Data berasal dari variabel-variabel yang diteliti diperoleh dari tes yang telah 

dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan instrumen berupa soal-soal bentuk 

obyektif. Instrumen tersebut diujicobakan terlebih dahulu dan dianalisis daya 

pembeda, derajat kesukaran soal, validitas dan reliabilitasnya. 
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3. Uji Coba Instrumen 

  Untuk mengetahui validitas, reliabilitas, taraf kesukaran soal dan daya 

pembeda maka instrumen yang akan dipakai dalam penelitian ini perlu diujicobakan 

terlebih dahulu kepada sekelompok siswa yang sudah menerima materi pelajaran sub 

materi pokok Hidrokarbon dan Keisomerannya. Uji coba dilakukan pada siswa kelas 

II SMA Negeri 2 Ngawi tahun pelajaran 2004/2005 yaitu kelas II-C. 

a.Taraf Kesukaran Suatu Item 

Taraf kesukaran suatu item dapat diketahui dari banyaknya siswa yang 

menjawab benar. Taraf kesukaran suatu item dinyatakan dalam bilangan indeks yang 

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

antara jawaban benar yang diperoleh dengan jawaban yang seharusnya diperoleh dari 

suatu item. 

maksimalskor   N
B

 IK 
´

=  

Keterangan : 

IK  : Indeks Kesukaran 
B : Jumlah jawaban yang benar yang diperoleh siswa dari suatu item 

N  : Kelompok siswa 

Skor maksimal : Besarnya skor yang dituntut oleh suatu jawaban benar dari suatu 

item 
N x skor maksimal : Jumlah jawaban benar yang seharusnya diperoleh dari suatu item. 

Klasifikasi indeks kesukaran adalah sebagai berikut : 

0,81 – 1,00 : Mudah Sekali (MS) 

0,61 – 0,80 : Mudah (Md) 

0,41 – 0,60 : Sedang/cukup (Sd) 

0,21 – 0,40 : Sukar (Sk) 

0,00 – 0,20 : Sukar Sekali (SS) 

 

Rangkuman taraf kesukaran item soal setelah dilakukan try out dapat dilihat 

pada Tabel 4 dan hasil selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 11 dan Lampiran 12. 

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



 37 

Tabel 4. Rangkuman Hasil Uji Taraf Kesukaran Soal. 

Kriteria MS M Sd S SS 

Jumlah Soal - 8 10 8 4 

 

b.Taraf Pembeda Soal Suatu Item 

Taraf pembeda suatu item adalah taraf sampai dimana jumlah jawaban benar 

dari siswa. Siswa yang tergolong kelompok atas (pandai) berbeda dari siswa yang 

tergolong kelompok bawah (bodoh). Perbedaan jawaban benar dari siswa yang 

tergolong kelompok atas dan bawah disebut Indeks Diskriminasi (ID) 

maksimalSkor   NKBatau NKA 
KB -KA 

  ID
´

=  

Keterangan : 

ID    :  Indeks Diskriminasi 

KA    :  Jumlah jawaban benar yang diperoleh dari siswa kelompok atas 

KB    :  Jumlah  jawaban  benar  yang  diperoleh  dari  siswa  kelompok   

       bawah  

NKA atau NKB : Jumlah siswa yang tergolong kelompok atas atau bawah. 

 
Kualifikasi daya pembeda adalah sebagai berikut : 

0,80 – 1,00 : Sangat Membedakan (SM) 

0,60 – 0,79 : Lebih Membedakan (LM) 

0,40 – 0,59 : Cukup Membedakan (CM) 

0,20 – 0,39 : Kurang Membedakan (KM) 

negatif – 0,19 : Sangat kurang membedakan (SKM) 

(Masidjo, 1995: 201) 

Rangkuman taraf pembeda item soal setelah dilakukan try out dapat dilihat 

pada Tabel 5 dan hasil selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 11 dan Lampiran 12. 

 

Tabel 5. Rangkuman Hasil Uji Taraf Pembeda Soal. 
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Kriteria SM LM CM KM SKM 

Jumlah Soal - 1 15 11 3 

c. Validitas Instrumen Penelitian 

Teknik yang digunakan untuk menentukan validitas item adalah 

menggunakan rumus product moment dari Pearson dengan rumus angka kasar 

sebagai berikut : 

{ }{ }å åå å
å å å=

2222xy
Y)(- YNX)(- XN

Y)X)(( - XYN
  r  

Keterangan : 

rxy : Koefisien Validitas 

N : banyaknya subyek 

X : jumlah skor item nomor soal yang dijawab benar 

Y  : jumlah skor total  

Taraf signifikan yang dipakai dalam penelitian ini adalah 5% kriteria validitas suatu 

tes (rxy) 

0,91 – 1,00 : Sangat Tinggi (ST) 

0,71 – 0,90 : Tinggi (T) 

0,41 – 0,70 : Cukup (C) 

0,21 – 0,40 : Rendah (R) 

Negatif – 0,20 : Sangat Rendah (SR) 

(Masidjo, 1995:243) 

Rangkuman hasil uji validitas item soal setelah dilakukan try out dapat dilihat 

pada Tabel 6 dan hasil selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 11 dan Lampiran 12. 

 
Tabel 6. Rangkuman Hasil Uji Validitas Item Soal. 

Validitas soal Valid Tidak Valid 

Jumlah 27 3 

 Catatan : Tiga soal yang tidak valid/invalid tetap digunakan dengan sedikit 
dilakukan perubahan pada item soal yang invalid. 

 
d. Reliabilitas Instrumen Penelitian 
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Reliabilitas adalah keajegan suatu tes apabila diteskan kepada subyek yang 

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

sama. 

Untuk menghitung koefisien tes bentuk obyektif digunakan rumus KR 20 

yaitu sebagai berikut : 

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
÷
ø
ö

ç
è
æ= å

2

2

11
S

pq- S
 

1-n
n

  r
t

t  

Keterangan : 

r11  : Koefisien reliabilitas 

n : Jumlah item 

S : deviasi standar 

p : indeks kesukaran 

q : 1 – p 

 

Kriteria reliabilitas 

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) 

Dari reliabilitas item soal setelah dilakukan try out dapat dilihat pada bahwa 

r11 (koefisien reliabilitas) adalah 0,809 sehingga reabilitas item soal adalah termasuk 

pada kriteria  reliabilitas tinggi. 

 

Tabel 7. Rangkuman reliabilitas item soal. 

r11 0,809 

Kriteria Tinggi 
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E. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji-t pihak kanan. Oleh karena 

perlu dipenuhi uji persyaratan analisisnya, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. 

1. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

Untuk mengetahui apakah sampel terdistribusi normal atau tidak, maka 

dilakukan uji normalitas dengan “uji Lilliefors”, yaitu :         Lo =  |F(zi) – S(zi)| 

Dimana : 

F(zi) : P(z<zi) 

S(zi) : Banyaknya z1, z2,…,zn < zi 

     n 

Zi  : skor standar 

Lo : koefisien Lilliefors pengamatan 

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

1) Menghitung rata-rata dan simpangan bakunya 

n

i
  

_ å=C  

( )
1)-n(n

xi- xin
 S

22
2 å å=  

2) Menghitung nilai zi 

S

X-xi
   Zi

_

÷
ø
ö

ç
è
æ

=  

3) Mencari nilai zi pada daftar F 

4) Menghitung S(zi), yaitu banyaknya z1, z2, ……….,zn < zi 

     n 

5) Menghitung selisih F(zi) – S(zi) 

6) Mencari nilai kritis yang dapat diperoleh pada kolom harga mutlak, kemudian 

dibandingkan dengan tabel. 
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7) Kriteria Pengujian adalah : tolak Ho jika Lo maks < L tabel berarti sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

(Sudjana, 1996: 466-469) 

 

 

b. Uji Homogenitas. 

Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah sampel penelitian berasal dari 

populasi yang homogen. Untuk mengetahui homogenitas variansi digunakan “Uji 

Bartlett” dengan rumus : 

 
}S log )1- (n-{B 2,3026      

}S log )1- (n - {B 10)(ln  X
2

i1

2
i1

2

å
å

=

=
  

 )1(n )S (log  B 2 -= å i
 

 
å

å
-

=
1)(n

S 1)-(n
  S

i

2
ii2  

Hipotesis yang akan diuji adalah : 

===  δ  δ  Ho 2
2

2
1  kedua populasi mempunyai varian yang sama 

===  δ  δ  H 2
2

2
11  paling sedikit satu tanda sama tidak berlaku 

Adapun langkah-langkah pengujian homogenitas dengan menggunakan uji 

Bartlett sebagai berikut : 

1) Menentukan hipotesis 

  δ  δ  Ho 2
2

2
1 ==  

  δ  δ  H 2
2

2
11 ==  

2) Menghitung varians masing-masing sampel (Si
2) dengan rumus : 

 
1n
X)-(X

  Si
2

i2

-
=  

3) Menghitung varian gabungan dari semua sampel (S2) dengan rumus : 
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å

å
-

=
1)n(

1)S-(n
  S

i

2
ii2  

4) Menghitung harga satuan 

 å -= )1(n)S (log  B i
2  

5) Menghitung Chi_kuadrat )(χ 2 , dengan rumus : 

 å -= }logS )1(n-{B 10)(ln  χ 2
ii

2  

6) Menghitung 2χ dari tabel distribusi Chi-kuadrat pada taraf signifikan 5% 

7) Kriteria uji. 

Ho diterima, apabila 2χ hitung < 2χ tabel, yang berarti sampel homogen. 

(Sudjana, 1996: 261-263) 

 

2. Uji Hipotesis 

Teknik analisis data  digunakan “Uji t” pihak kanan. 

Dengan kriteria : 

 Ho : m1 £  m2 

 H1  : m1 > m2 

Dimana :  

Ho  : Prestasi belajar siswa pada pengajaran kimia dengan metode 

ekspositori lebih rendah atau sama dengan prestasi belajar siswa 

pada pengajaran kimia dengan metode pemberian tugas pekerjaan 

rumah. 

H1 : Prestasi belajar siswa pada pengajaran kimia dengan metode 

ekspositori lebih tinggi dari pada prestasi belajar siswa pada 

pengajaran kimia dengan metode pemberian tugas pekerjaan 

rumah. 

 

Keterangan : 

1µ  = nilai rata-rata kelas eksperimen I 

2µ  = nilai rata-rata kelas eksperimen II 
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Kriteria : Terima Ho jika thit  < ttab 

                Tolak Ho jika thit  > ttab 

Rumus yang digunakan adalah : 

                

21

21

1
n
1

S

XX
 t 

n
+

-
=  

                
2)nn(
1)s-(n  1)s-(n

  S
21

2
22

2
11

gab -+
+

=  

Keterangan : 

X : Mean Nilai 

Sgab : Simpangan baku 

N : Jumlah sampel 

(Sudjana, 1996: 239) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

G. A. Deskripsi Data 

 Pada penelitian ini data berupa nilai pretest-posttest dan prestasi belajar siswa 

pada pembelajaran kimia sub materi pokok Hidrokarbon dan Keisomerannya. 

Prestasi belajar siswa yang dinilai pada penelitian ini adalah berupa aspek kognitif. 

Data-data tersebut diambil dari kelompok eksperimen 1 yaitu kelompok siswa 

dengan metode ekspositori dan kelompok eksperimen 2 yaitu kelompok siswa 

dengan metode pemberian tugas pekerjaan rumah. Jumlah siswa yang dilibatkan 

pada penelitian ini adalah 80 siswa dari kelas X-H dan X-I SMA Negeri 2 Ngawi 

tahun pelajaran 2004/2005. Untuk lebih jelasnya di bawah ini disajikan deskripsi 

data penelitian dari masing-masing variabel. 

 

1. Prestasi Belajar Sub Materi Pokok Hidrokarbon dan Keisomerannya pada 

Kelompok Siswa dengan Metode Ekspositori 
Data penelitian mengenai prestasi belajar siswa sub materi pokok hidrokarbon dan keisomerannya pada kelompok siswa 

dengan metode ekspositori pada siswa kelas X-I SMA Negeri 2 Ngawi dengan sampel sebanyak 40 siswa, selengkapnya 

dapat dilihat di Lampiran 17. Deskripsi data penelitian mengenai prestasi belajar secara ringkas disajikan dalam Tabel 8. 

 

Tabel 8. Deskripsi Data Nilai Pretest-Posttest dan Prestasi Belajar Siswa Sub Materi Pokok Hidrokarbon dan 
Keisomerannya pada Kelompok Siswa dengan Metode Ekspositori.  

Nilai 
Uraian 

Pretest Postest Selisih (DT) 

Rerata 2.57 7.11 4.54 

Standar Deviasi 0.74 1.30 1.30 

Variansi 0.55 1.69 1.68 
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Nilai Minimum 1.0 5.0 1.7 

Nilai Maksimum 3.6 9.3 7.0 

2. Prestasi Belajar Sub Materi Pokok Hidrokarbon dan Keisomerannya pada 

Kelompok Siswa dengan Metode Pemberian Tugas Pekerjaan Rumah 

 Data penelitian mengenai prestasi belajar siswa sub materi pokok 

hidrokarbon dan keisomerannya pada kelompok siswa dengan metode pemberian 

tugas pekerjaan rumah pada siswa kelas X-H SMA Negeri 2 Ngawi dengan sampel 

sebanyak 40 siswa, selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 17. Sedangkan deskripsi 

data penelitian mengenai prestasi belajar secara ringkas disajikan dalam Tabel 9. 

 
Tabel 9. Deskripsi Data Nilai Pretest-Posttest dan Prestasi Belajar Siswa Sub Materi Pokok Hidrokarbon dan 

Keisomerannya pada Kelompok Siswa dengan Metode Pemberian Tugas Pekerjaan Rumah. 

Nilai 
Uraian 

Pretest Postest Selisih (DT) 

Rata-rata 2.75 6.64 3.89 

Standar Deviasi 0.89 1.34 1.29 

Variansi 0.80 7.78 1.66 

Nilai Minimum 1.0 3.6 1.0 

Nilai Maksimum 4.3 9.0 6.0 

 

 Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa skor tertinggi prestasi belajar siswa 

dengan metode ekspositori yang diambil dari nilai postest adalah 9,3, sedang nilai 

terendah adalah 5,0. Rata-rata prestasi belajar adalah 7,11, dan simpangan bakunya 

(standar deviasi) adalah 1,30. Sedangkan  skor tertinggi prestasi belajar siswa dengan 

metode pemberian tugas pekerjaan rumah yang diambil dari nilai postest adalah 9,0, 

sedang nilai terendah adalah 3,6. Rata-rata prestasi belajar adalah 6,64, dan 

simpangan bakunya (standar deviasi) adalah 1,29. 

 Sedangkan deskripsi data penelitian mengenai prestasi belajar secara ringkas 

disajikan dalam Tabel 10. 
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Tabel 10. Rangkuman Deskripsi Data Penelitian. 

No. Uraian Metode 
H. Ekspos

itori 

Metode Pemberian Tugas 
Pekerjaan Rumah  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

Jumlah siswa 

Rata-rata nilai pretest 

Rata-rata nilai posttest 

Prestasi belajar 

Standar deviasi 

Variansi Selisih Nilai 

40 

2,57 

7,11 

4,54 

1,30 

1,68 

40 

2,75 

6,64 

3,89 

1,29 

1,66 

 
3. Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Sub Materi Pokok 

Hidrokarbon dan Keisomerannya 

 Data penelitian dipaparkan dalam set distribusi frekuensi. Hal ini dilakukan 

untuk mempermudah dalam pengamatan hasil penelitian distribusi frekuensi dari 

skor yang diperoleh untuk kelas eksperimen kelompok siswa dengan metode 

ekspositori disajikan pada Tabel 11, selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 18. 

 
Tabel 11. Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Sub Materi Pokok Hidrokarbon dan Keisomerannya pada Kelompok 

Siswa dengan Metode Ekspositori.  

No Kelas Interval Frekuensi Persentase (%) 

1 1,7 - 2,4 2 5  
2 2,5 - 3,2 5 12,5  
3 3,3 - 4,0 10 25  
4 4,1 - 4,8 8 20  
5 4,9 - 5,6 7 17,5 
6 5,7 - 6,4 6 15  
7 6,5 - 7,2 2 5  

Jumlah 40 100  
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 Untuk lebih jelasnya, dapat dibuat histogram yang menggambarkan prestasi 

belajar kelas eksperimen kelompok siswa dengan metode ekspositori pada Gambar 1 

berikut ini : 
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Gambar 1. Histogram Prestasi Belajar Kelompok Siswa dengan Metode Ekspositori.  

 

 Distribusi frekuensi dari skor yang diperoleh untuk kelas eksperimen 

kelompok siswa dengan metode pemberian tugas pekerjaan rumah  pada Tabel 12, 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 18. 
 

Tabel 12. Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Sub Materi Pokok Hidrokarbon dan Keisomerannya pada Kelompok 
Siswa dengan Metode Pemberian Tugas Pekerjaan Rumah. 

No Kelas Interval Frekuensi Persentase (%) 

1 1,0 - 1,7 3 7,5  

2 1,8 - 2,5 4 10  

3 2,6 - 3,3 6 15  

4 3,4 - 4,1 7 17,5  

5 4,2 - 4,9 10 25 

6 5,0 - 5,7 9 22,5  

7 5,8 - 6,5 1 2,5 

Jumlah 40 100  
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 Untuk lebih jelasnya, dapat dibuat histogram yang menggambarkan prestasi 

belajar kelas eksperimen kelompok siswa dengan metode pemberian tugas pekerjaan 

rumah pada Gambar 2 berikut ini : 
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Gambar 2. Histogram Prestasi Belajar Kelompok Siswa dengan Metode Pemberian Tugas Pekerjaan Rumah. 

 

 Distribusi frekuensi dari skor gabungan yang diperoleh untuk kelas 

eksperimen kelompok siswa dengan metode ekspositori dan metode pemberian tugas 

pekerjaan rumah pada Tabel 13, selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 18. 
Tabel 13. Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Gabungan Sub Materi Pokok Hidrokarbon dan Keisomerannya pada 

Kelompok Siswa dengan Metode Ekspositori dan Kelompok Siswa dengan Metode Pemberian Tugas 
Pekerjaan Rumah. 

Frekuensi 

No Kelas Interval Metode  

Ekspositori 

Metode Pemberian Tugas 

I. Pekerjaan Rumah 

1 1,0 - 1,7 1 3 

2 1,8 - 2,5 1 4 

3 2,6 - 3,3 6 6 

4 3,4 - 4,1 7 7 

5 4,2 - 4,9 8 10 

6 5,0 - 5,7 9 9 

7 5,8 - 6,5 6 1 
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8 6,6 - 7,3 2 0 

Jumlah 40 40 

 Untuk lebih jelasnya distribusi prestasi belajar gabungan antara kelas 

eksperimen kelompok siswa dengan metode ekspositori dan metode pemberian tugas 

pekerjaan rumah dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini : 
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Kelas Interval

 

Keterangan :  

 : Frekuensi Prestasi Belajar Kelompok Siswa dengan Metode Ekspositori.  

 : Frekuensi Prestasi Belajar Kelompok Siswa dengan Metode Pemberian Tugas Pekerjaan Rumah. 

 

Gambar 3. Histogram Prestasi Belajar Gabungan Sub Materi Pokok Hidrokarbon dan Keisomerannya pada Kelompok Siswa 
dengan Metode Ekspositori dan Kelompok Siswa dengan Metode Pemberian Tugas Pekerjaan Rumah. 

 

B. Uji Prasyarat Analisis 

 Sebelum melaksanakan analisis uji t-pihak kanan untuk menguji hipotesis 

penelitian perlu dilakukan uji persyaratan analisis yang meliputi uji normalitas dan 

uji homogenitas. 

1. Uji Normalitas 

 Dalam pengujian normalitas ini menggunakan uji Liliefors dengan rumus 

yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Hasil uji normalitas ini secara lengkap 

dapat dilihat pada Lampiran 19 dan telah dirangkum dalam Tabel 14. 
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Tabel 14. Ringkasan Hasil Uji Normalitas. 

Harga L No Uji Normalitas 

Hitung Tabel 

Kesimpulan 

Berdistribusi 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Pretes (Metode Ekspositori) 

Pretes (Metode Tugas Pekerjaan Rumah) 

Postest (Metode Ekspositori) 

Posttest (Metode Tugas Pekerjaan Rumah) 

Prestasi Belajar (Metode Ekspositori) 

Prestasi Belajar (Metode Tugas Pekerjaan 

Rumah) 

0,0905 

0,11167 

0,1025 

0,0877 

0,0923 

 

0,0708 

0,1401 

0,1401 

0,1401 

0,1401 

0,1401 

 

0,1401 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

 

Normal 

 

2. Uji Homogenitas 

 Dalam penelitian ini, uji homogenitas yang digunakan adalah uji Barttlet 

dengan taraf signifikan 5 %. Hasil uji homogenitas ini secara lengkap dapat dilihat 

pada Lampiran 20 dan telah disajikan secara ringkas pada Tabel 15. 

 
Tabel 15. Ringkasan Hasil Uji Homogenitas. 

Harga χ2 No Uji Homogenitas Derajat 
J. Kebebasan 

Hitung Tabel 

Kesimpulan 

1. 

2. 

3. 

Pretes 

Posttest 

Prestasi Belajar  

39 

39 

39 

1,2944 

0,0266 

0,0015 

3,84 

3,84 

3,84 

Homogen 

Homogen 

Homogen 

 

K. C. Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis menggunakan uji-t satu pihak yaitu uji-t pihak kanan 

pada taraf signifikasi 5%. Adapun hasil uji-t ini untuk mengetahui perbedaan antara 

prestasi belajar siswa dengan metode ekspositori dan prestasi belajar siswa pada 

dengan metode pemberian tugas pekerjaan rumah. Uji-t pihak kanan hipotesis ini 

dilakukan dengan kriteria : 

Ho : Prestasi belajar siswa pada pengajaran kimia dengan metode 

ekspositori lebih rendah atau sama dengan prestasi belajar siswa 
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pada pengajaran kimia dengan metode pemberian tugas pekerjaan 

rumah. 

H1 : Prestasi belajar siswa pada pengajaran kimia dengan metode 

ekspositori lebih tinggi dari pada prestasi belajar siswa pada 

pengajaran kimia dengan metode pemberian tugas pekerjaan 

rumah. 

 Berdasarkan perhitungan dapat dibuat tabel sebagai berikut : 

 
Tabel 16. Hasil Perhitungan Uji-t Pihak Kanan Untuk Prestasi Belajar Kelompok Siswa dengan Metode Ekspositori dan 

pada Kelompok Siswa dengan Metode Pemberian Tugas Pekerjaan Rumah. 

Sampel Rata-rata Variansi thitung 

Kelompok Siswa yang Diajar dengan Metode 
Ekspositori 

4,54 

 

1,68 

Kelompok Siswa yang Diajar dengan Metode 
Pemberian Tugas Pekerjaan Rumah  

3,89 1,66 

 

2,2511 

 

 

 Dari hasil perhitungan diperoleh thitung = 2,2511 setelah dikonsultasikan 

dengan tabel distribusi t pada taraf signifikan 0,05 didapat harga ttabel = 1,66. Karena 

thitung > ttabel maka H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar siswa pada pengajaran kimia dengan metode ekspositori lebih tinggi dari pada 

prestasi belajar siswa pada pengajaran kimia dengan metode pemberian tugas 

pekerjaan rumah. 

 

L. D. Pembahasan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prestasi belajar siswa yang lebih 

tinggi pada pembelajaran kimia sub materi pokok Hidrokarbon dan Keisomerannya 

dengan metode ekspositori atau dengan metode pemberian tugas pekerjaan rumah. 

Karena terdapat dua sampel yang diperbandingkan, maka uji-t pihak kanan dilakukan 

satu kali, yaitu : 

 Diperoleh hasil thitung = 2,2511 yang lebih besar daripada ttabel = 1,66       

(thitung > ttabel = 2,2511 > 1,66), sehingga dari hasil analisis uji-t pihak kanan yang 

telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa prestasi belajar siswa pada pengajaran 
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kimia dengan metode ekspositori lebih tinggi dari pada prestasi belajar siswa pada 

pengajaran kimia dengan metode pemberian tugas pekerjaan rumah. 

Metode ekspositori merupakan suatu metode yang dapat mengaktifkan siswa dan 

mengembangkan kreatifitas serta kemampuan berfikir abstrak siswa dan mengurangi 

dominasi guru di dalam kelas. Karena pada dasarnya  dalam metode ekspositori 

terdapat tiga kegiatan utama yaitu penyampaian materi (konsep dasar), demonstrasi 

dan kegiatan tanya jawab yang kesemuanya berlangsung di dalam kelas. Dalam 

metode ini siswa tidak hanya mendengarkan dan mencatat, tetapi juga dapat melihat 

demonstrasi dari guru tentang struktur molekul senyawa hidrokarbon dan aktif 

melakukan sendiri seperti yang dilakukan oleh guru agar siswa dapat “melihat” 

struktur tiga dimensi molekul hidrokarbon secara jelas. Siswa diharapkan mudah 

mengingat-ingat informasi penting misalnya bentuk sebenarnya struktur molekul 

hidrokarbon. Sehingga walaupun siswa tidak dapat melihat sebuah struktur molekul 

hidrokarbon secara nyata, siswa dapat membentuk suatu gambaran nyata suatu 

struktur molekul hidrokarbon dalam angan-angannya dan mengurangi salah konsep 

pada siswa. Selain itu  siswa mengerjakan soal latihan, juga saling tanya jawab dan 

mengerjakannya bersama temannya secara langsung di dalam kelas atau mungkin 

disuruh membuat soal latihan sendiri (soal yang belum dipahami) dan 

mengerjakannya bersama di dalam kelas.  

Memang kalau dilihat sekilas metode ini semua kegiatan terpusat pada guru, akan 

tetapi sebenarnya guru disini hanya sebagai pengatur jalannya kegiatan di dalam 

kelas. Dalam kegiatan penyampaian meteri (konsep dasar) guru memang sangat 

berperan sekali, karena guru disini mengawali suatu materi yang harus dikuasai oleh 

siswa. Tetapi pada kegiatan demonstrasi dan tanya jawab guru hanya mengawali 

kegiatan, kemudian selanjutnya siswa yang aktif melakukan kegiatan tersebut. Dalam 

kegiatan demonstrasi guru hanya melakukan demonstrasi awal seperti bagaimana 

membuat rangkaian molekul metana dan menunjukkanya pada siswa, kemudian 

menyuruh siswa untuk membuatnya sendiri dengan model molymood yang 

disediakan. Kemudian siswa disuruh untuk membuat struktur molekul hidrokarbon 

yang lain seperti etana, propana atau 2-metil butana, dan guru kemudian 

menunjukkan kepada siswa lain hasil rangkaian model molekul hidrokarbon tersebut 
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dan menjelaskannya pada siswa dan demikian seterusnya pada kegiatan demonstrasi. 

Pada kegiatan ini seperti yang telah disampaikan di atas kegiatan ini dapat 

mengaktifkan siswa dan mengembangkan kreatifitas serta kemampuan berfikir 

abstrak siswa. Siswa dapat mengetahui sendiri tentang struktur molekul senyawa 

hidrokarbon yang di buatnya dan siswa dapat “melihat” struktur tiga dimensi 

molekul hidrokarbon secara jelas. Siswa diharapkan mudah mengingat-ingat 

informasi penting misalnya bentuk sebenarnya struktur molekul hidrokarbon, seperti 

semakin panjang rantai karbon maka akan semakin banyak atom-atom C dan H yang 

membentuknya dan hal ini akan mempengaruhi massa molekul relatif, wujud dan 

titik didihnya atau siswa dapat membedakan secara nyata senyawa alkana, alkena 

dan alkuna dengan melihat adanya ikatan tunggal, rangkap dua dan rangkap tiga 

yang membedakan senyawa hidrokarbon tersebut secara jelas. Serta siswa dapat 

membedakan secara nyata antara isomer-isomer yang ada pada senyawa hidrokarbon 

dengan melihat struktur dan konfigurasi tiga dimensi dari isomer-isomer hidrokarbon 

tersebut. Sehingga walaupun siswa tidak dapat melihat sebuah struktur molekul 

hidrokarbon secara nyata, siswa dapat membentuk suatu gambaran nyata suatu 

struktur molekul hidrokarbon dalam angan-angannya dan dapat dengan mudah 

menguasai/memahami materi yang di berikan serta dapat mengurangi salah konsep 

pada siswa.  

Sedangkan pada kegiatan tanya jawab, guru dapat bertanya kepada siswa tentang 

materi yang telah disampaikan atau sebaliknya siswa juga dapat menanyakan tentang 

materi yang belum jelas kepada guru, tetapi dalam hal ini guru tidak langsung 

menjawab apa yang ditanyakan oleh siswa tetapi guru menyuruh siswa lain untuk 

menjawab pertanyaan tersebut, agar siswa dapat aktif mengingat kembali materi 

yang telah disampaikan sehingga akan meningkatkan pemahaman materi pada siswa, 

apabila ada kesalahan dalam menjawab maka guru langsung membenarkan agar 

tidak terjadi salah konsep dalam memahami materi pada siswa. Dan dalam kegiatan 

ini guru dapat memberikan latihan soal kepada siswa atau siswa saling bertukar soal 

yang belum dipahaminya untuk dikerjakan bersama di dalam kelas, siswa diharapkan 

aktif berlatih soal terutama tentang tata nama dan isomer-isomer, hal ini akan 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan dan 
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merupakan alat evaluasi apakah semua siswa sudah benar-benar memahami materi 

atau belum. Jadi apabila ada siswa yang belum memahami materi, maka pada 

kegiatan ini siswa dapat bertanya tentang apa-apa yang belum dipahaminya sehingga 

setelah siswa mendapat penjelasan akan semua siswa dapat memahami materi 

dengan baik.  

Dari semua kegiatan yang telah dilakukan, tingkat penguasaan dan pemahaman 

siswa terhadap materi hidrokarbon dan keisomerannya akan menjadi semakin baik 

sehingga meningkatkan pencapaian prestasi belajar siswa yang lebih baik. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai tertinggi prestasi belajar siswa dengan metode ekspositori 

yang diambil dari nilai postest yaitu 9,3, sedang nilai terendah adalah 5,0 dan rata-

rata nilai postesnya adalah 7,11. Selain itu dapat dilihat dari rata-rata selisih nilai 

pretest-posttest yang didapat menunjukkan kenaikan yang cukup berarti yaitu 4,54. 

Kemudian apabila dilihat dari distribusi frekuensi dan histogram selisih nilai prestasi 

belajar pada kelompok siswa dengan metode ekspositori menunjukkan bahwa siswa 

yang kenaikan nilainya tinggi cukup banyak dan merata, sehingga menyebabkan 

rata-rata prestasi belajar mereka tinggi. Dan inilah yang menunjukkan bahwa hasil 

prestasi belajar siswa dengan menggunakan metode ekspositori lebih tinggi. 

Sedangkan metode pemberian tugas pekerjaan rumah juga dapat lebih 

mengaktifkan siswa dan mengembangkan kreatifitasnya serta kemampuan berfikir 

abstrak di dalam kelas tetapi terutama diluar kelas secara mandiri. Metode pemberian 

tugas pekerjaan rumah juga dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif belajar dan 

mengembangkan kreativitas serta kemampuan berfikir abstrak yang intinya 

dilakukan siswa secara mandiri serta siswa dapat lebih bertanggung jawab, karena 

metode ini mensyaratkan adanya pemberian tugas dan adanya pertanggungjawaban 

dari siswa. Dengan tugas diharapkan siswa terampil menyelesaikan soal, lebih 

memahami dan mendalami pelajaran yang telah diberikan di sekolah secara mandiri 

baik di rumah, di laboratorium kimia atau di perpustakaan dengan menggunakan 

keaktifannya dan kreatifitas serta kemampuan berfikir abstrak yang dimilikinya di 

luar jam sekolah.  

Sebenarnya apabila metode ini dapat  berjalan dengan baik maka hasil prestasi 

belajar siswa mungkin akan lebih baik dari pada metode ekspositori, karena pada 
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metode ini siswa juga mendapatkan tugas seperti pada metode ekspositori, hanya saja 

pada pelaksanaannya pada metode pemberian tugas pekerjaan rumah ini siswa 

mengerjakan tugasnya di luar kelas atau diluar jam pelajaran, siswa juga mendapat 

tugas untuk merangkai struktur molekul senyawa-senyawa hidrokarbon dengan 

model molymood yang disediakan di laboratorium. Siswa juga dapat aktif dan 

mengembangkan kreatifitas serta kemampuan berfikir abstrak seperti siswa pada 

pengajaran dengan metode ekspositori, bedanya hanya tugas ini dikerjakan siswa 

secara mandiri di luar jam pelajaran. Siswa juga mendapatkan tugas soal-soal latihan 

untuk dikerjakan sebagai tugas pekerjaan rumah seperti soal yang diberikan pada 

siswa dengan metode ekspositori. Kemudian dengan adanya pertanggungjawaban 

dari siswa maka dapat dilihat hasil pengerjaan tugas dari siswa, dan pada kegiatan ini 

ada pembahasan/diskusi terhadap tugas yang telah dikerjakan oleh siswa dan siswa 

dapat bertanya tentang materi atau tugas yang belum dipahaminya, sehingga apabila 

ada kesalahan pemahaman konsep atau pengerjaan tugas oleh siswa dapat 

diluruskan/dibenarkan oleh guru. Untuk pertanggungjawaban terhadap tugas 

merangkai struktur molekul senyawa-senyawa hidrokarbon dengan model molymood 

siswa dapat mengumpulkan hasilnya dan kemudian di dalam kelas mendapat 

penjelasan dari guru tentang rangkaian struktur molekul hidrokarbon yang mereka 

buat.  

Dengan pengalaman belajar seperti yang telah diuraikan di atas maka siswa 

dengan metode pemberian tugas ini akan dapat mengaktifkan siswa dan siswa 

mempunyai kemampuan befikir abstrak yang lebih permanen/tahan lama karena 

siswa menemukan sendiri dan berlatih secara mandiri, sehingga pemahaman siswa 

terhadap materi hidrokarbon dan keisomerannya akan lebih mempunyai kesan yang 

mendalam dan siswa akan cenderung teringat pada sesuatu yang pernah dia temukan 

dan lakukan sendiri. Tetapi pada penerapannya dilapangan siswa tidak benar-benar 

mengerjakan secara mandiri tetapi sebagian dari siswa hanya meniru dari pengerjaan 

tugas siswa lain yang benar-benar mengerjakan sehingga pencapaian prestasi belajar 

siswa rendah. Seperti misalnya pengerjaan tugas membuat struktur molekul senyawa 

hidrokarbon beberapa siswa hanya mengandalkan siswa lain yang benar-benar aktif 

mengerjakannya,  demikian pula dengan pengerjaan tugas latihan soal siswa yang 
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hanya meniru pengerjaan tugas dari siswa lain yang bersungguh-sungguh 

mengerjakan, sehingga siswa yang hanya mengandalkan siswa lain yang aktif (benar-

benar mengerjakan) akan kurang dapat memahami materi sehingga pencapaian 

prestasi belajar mereka rendah. Sedangkan siswa yang benar-benar mengerjakan 

akan dapat memahami materi dengan baik dan mendapat pencapaian prestasi belajar 

yang tinggi sesuai yang diharapkan pada metode ini. Hal ini dapat ditunjukkan dari 

nilai tertinggi prestasi belajar siswa dengan metode pemberian tugas pekerjaan 

rumah yang diambil dari nilai postest yaitu 9,0, sedangkan nilai terendah adalah 3,6. 

Walaupun dalam metode ini terdapat beberapa siswa yang mempunyai prestasi yang 

tinggi, mereka adalah siswa yang benar-benar aktif mengerjakan tugas pekerjaan 

rumah mereka, sedangkan yang hanya meniru dalam mengerjakan tugas capaian 

prestasi mereka rendah, dapat ditunjukkan dari rata-rata postesnya yang hanya 6,64 

dan dari rata-rata selisih nilai pretest-posttest yang didapat menunjukkan 

kenaikannya hanya 3,89. Kemudian apabila dilihat dari distribusi frekuensi dan 

histogram selisih nilai prestasi belajar pada kelompok siswa dengan metode 

pemberian tugas pekerjaan rumah menunjukkan bahwa siswa yang kenaikan nilainya 

tinggi sangat sedikit dan kurang merata, sedangkan siswa yang kenaikan nilai rendah 

lebih banyak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi kurang merata, sehingga menyebabkan rata-rata prestasi belajar siswa dengan 

menggunakan metode pemberian tugas pekerjaan rumah rendah. Dan inilah yang 

menunjukkan bahwa hasil prestasi belajar siswa dengan menggunakan metode 

pemberian tugas pekerjaan rumah lebih rendah. 

Dari pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa pembelajaran dengan 

metode ekspositori tingkat penguasaan dan pemahaman siswa terhadap materi 

hidrokarbon dan keisomerannya lebih baik dan lebih merata terhadap semua siswa 

daripada metode pemberian tugas pekerjaan rumah. Oleh karena itu, pencapaian 

prestasi belajar siswa pada sub materi pokok hidrokarbon dan keisomerannya dengan 

metode ekspositori lebih tinggi daripada metode metode pemberian tugas pekerjaan 

rumah.   
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa prestasi belajar siswa 

pada sub materi pokok Hidrokarbon dan Keisomerannya dengan metode ekspositori 

lebih tinggi dari pada prestasi belajar siswa dengan metode pemberian tugas 

pekerjaan rumah. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata selisih nilai pretest-posttest yaitu 

4,54 pada metode ekspositori dan rata-rata selisih nilai pretest-posttest siswa dengan 

metode pemberian tugas pekerjaan rumah yang hanya 3,89. Hasil analisis uji-t pihak 

kanan yang telah dilakukan juga menunjukkan bahwa hasil thitung = 2,2511 yang lebih 

besar daripada ttabel = 1,66 (thitung > ttabel = 2,2511 > 1,66). 

 
B. Implikasi 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan implikasi yang berguna 

dalam upaya meningkatkan prestasi belajar kimia  pada siswa kelas X semester 

genap SMA Negeri 2 Ngawi yaitu perlunya keaktifan dan kreativitas serta 

kemampuan berfikir abstrak untuk dapat menguasai dan memahami materi kimia 

pada sub materi pokok Hidrokarbon dan Keisomerannya, sehingga akan dapat 

memberikan prestasi belajar yang lebih baik bagi siswa. Dalam pengajaran kimia 

pada sub materi pokok Hidrokarbon dan Keisomerannya dengan menggunakan 

metode ekspositori ternyata lebih dapat mengaktifkan dan meningkatkan kreativitas 

serta kemampuan berfikir abstrak siswa, sehingga lebih baik dibandingkan metode 

pemberian tugas pekerjaan rumah. Jadi sebaiknya pengajaran kimia pada sub materi 

pokok Hidrokarbon dan Keisomerannya disajikan dengan metode ekspositori.  

 
C. Saran-saran 

 Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dalam penelitian ini, maka penulis 

mengajukan saran-saran sebagai berikut : 

1. Guru hendaknya dapat memilih metode pengajaran yang tepat agar siswa dapat 

menguasai dan memahami materi dengan baik sehingga memberikan prestasi 

belajar yang lebih baik bagi siswa. 
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2. Proses pembelajaran kimia hendaknya dilakukan dengan melibatkan keaktifan 

dan kreatifitas serta kemampuan berfikir abstrak terutama pada materi kimia yang 

berkaitan dengan struktur atom atau struktur molekul. 

3. Untuk memperkuat penelitian ini maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut 

mengenai metode ekspositori dan metode pemberian tugas pekerjaan rumah pada 

materi-materi kimia yang berkaitan dengan struktur atom atau struktur molekul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 59 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anas Sudiyono. 1996. Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta : Raja Grafindo. 
Persada.  

 
Camp, Catherine Middle dan Kean, Elizabeth..1985. Panduan Belajar Kimia Dasar 

(Terjemahan : A. Hadyana Pudjaatmaka). Jakarta : PT. Gramedia. 
 
Depdikbud Universitas Terbuka. 1981. Materi Dasar Pendidikan Program Akta 

Mengajar V ( Buku IB Metodologi Penelitian). Jakarta : Depdikbud. 
 
Depdiknas. 2001. Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Kimia Sekolah 

Menengah Tingkat Atas. Jakarta : Depdiknas.   
 
Depdiknas. 2003. Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Kimia Sekolah 

Menengah Atas dan Madrasah Aliyah. Jakarta : Depdiknas.   
 
Direktorat Pendidikan Menegah Umum, Ditjen.Dikdasmen, Depdiknas. 2003. 

Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Penilaian Mata Pelajaran 
Kimia. Jakarta : Depdiknas. 

 
Direktorat Pendidikan Menegah Umum, Ditjen.Dikdasmen, Depdiknas. 2003. 

Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Kimia Sekolah Menengah 
Tingkat Atas. Jakarta : Depdiknas. 

 
E. Mulyasa . 2002. Kurikulum Berbasis Kompetensi. Bandung. Remaja Rosdakarya. 

Hasibuan dan Mudjiono. 1988. Proses Belajar Mengajar. Bandung : Remadja Karya. 

Margono. 1998. Strategi Belajar Mengajar.  Surakarta : UNS Press. 

Martinis Yamin. 2004. Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi. Jakarta. Gaung 
Persada Press. 

 
Masidjo. 1995. Penilaian Pencapaian Hasil Belajar Siswa di Sekolah. Yokyakarta : 

Kanisius. 
 
Michael Purba. 2004. Kimia IB untuk SMA Kelas X. Jakarta : Erlangga. 

Nana Sudjana. 1988. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung : Sinar Baru. 

Ngalim Purwanto. 1990. Psikologi Pendidikan. Bandung : Remadja Rosdakarya.  

Purwoto. 1998. Sistem Belajar Mengajar Matematika. Surakarta : UNS Press. 

Purwoto. 2000. Sistem Belajar Mengajar Matematika. Surakarta : UNS Press 

Saiful Bahri Djamarah. 1994. Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru. Surabaya : 
Usaha Nasional. 

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



 60 

Sardiman A.M. 1990. Interaksi dan Informasi Belajar Mengajar. Jakarta : Rajawali. 

Sdn. 2002. Sistem Pendidikan Nasional Suram Jika Tidak Ada Perubahan. 
www.eramoslem.com : diakses tanggal 26 November 2005. 

 
Slametto. 1990. Sistem Belajar Mengajar dalam Sistem Kredit Semester. Bandung : 

Bumi Aksara. 
 
Sudjana. 1996. Metode Statistik. Bandung : Tarsito. 

Suharsimi Arikunto. 1998. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Bandung : Bumi 
Aksara. 

 
Sutratinah Tirtonegoro. 1984. Anak Super Normal dan Program Pendidikannya. 

Jakarta : Bina Aksara. 
 
Tabrani Rusyan. 1994. Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung : 

Remadja Karya. 
  
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995. Kamus 

Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. 
 
Ulih Bukit Karo-karo. 1981. Metodologi Pengajaran. Salatiga : Saudara.  
 
Umaedi. 1999. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. www.diknas.com : 

diakses tanggal 28 November 2005. 
 
W. Gulo. 2002. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta. Grasindo. 
 
Winkel W.S. 1991. Psikologi Pengajaran. Jakarta : Grasindo. 

Zainal Arifin. 1990. Evaluasi Instruksional. Bandung : Remadja Rosdakarya. 

 

 

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


