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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoretis 

1. Model Pembelajaran Kooperatif 

 Model adalah suatu bentuk tiruan (replika) dari suatu benda yang 

sesungguhnya. Sedangkan model pembelajaran adalah suatu contoh 

konseptual atau prosedural dari suatu program, sistem, atau proses yang 

dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mencapai tujuan. Atau suatu 

contoh bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir 

yang disajikan secara khas oleh guru di kelas.
22

 

 Istilah model pembelajaran sering dimaknai sama dengan 

pendekatan pembelajaran. Bahkan kadang suatu model pembelajaran 

diberi nama sama dengan nama pendekatan pembelajaran. Sebenarnya 

model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada 

makna pendekatan, strategi, metode, dan teknik.
23

 

 Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan 

sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Secara 

lebih konkret, dapat dikemukan bahwa model pembelajaran adalah 

kerangka konseptual yang mendeskripsikan dan melukiskan prosedur 

yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar dan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi 

                                                 
22

Miterianifa, Op. Cit., hlm.14. 
23

Ngalimun, Strategi dan Model Pembelajaran (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 

hlm. 24. 
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sebagai pedoman dalam perencanaan pembelajaran bagi para pendidik 

dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran.
24

 

 Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman perencanaan 

dan pelaksanaan pembelajaran. Karena itu, pemilihan model sangat 

dipengaruhi oleh sifat dan materi yang akan dibelajarkan, tujuan 

(kompetensi) yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta 

tingkat kemampuan peserta didik.
25

 

 Model pembelajaran dalam perkembangannya berkembang 

menjadi banyak, diantaranya terdapat model pembelajaran: Quantum 

Teaching, Problem Based Leraning, Inkuiri, dan Kooperatif. 

 Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) berasal dari kata 

cooperative yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama 

dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau 

satu tim. Slavin (1995) mengemukakan, “In cooperative learning 

methods, students work together in four member teams to master 

material initially presented by the teacher”. Dari uraian tersebut dapat 

dikemukakan bahwa cooperative learning adalah suatu model 

pembelajaran dimana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga 

dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar.
26

 

                                                 
24

Muhammad Fathurrohman, Model-model Pembelajaran Inovatif  (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2015), hlm. 29. 
25

Ngalimun, Op. Cit., hlm. 26. 
26

Isjoni, Cooperative Learning (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 15. 
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 Teori yang melandasi pembelajaran kooperatif adalah teori 

konstruktivisme. Pada dasarnya pendekatan teori konstruktivisme 

dalam belajar adalah suatu pendekatan dimana siswa harus secara 

individual menemukan dan mentransformasikan informasi yang 

kompleks, memeriksa informasi dengan aturan yang ada dan 

merevisinya bila perlu.
27

 

2. Model Pembelajaran Two Stay Two Stray  (TSTS) 

Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) 

dikembangkan oleh Spencer Kagan (1990). Tipe ini dapat diterapkan 

untuk semua mata pelajaran dan tingkatan umur. Memungkinkan setiap 

kelompok untuk saling berbagi informasi dengan kelompok-kelompok 

lain.
28

 

Model pembelajaran kooperatif dua tinggal dua tamu atau Two 

Stay Two Stray adalah dua orang siswa tinggal dan dua orang siswa 

bertamu ke kelompok lain. Ini berfungsi sebagai pertukaran informasi 

dan hasil yang telah didapatkan untuk didiskusikan secara bersama.
29

 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam model pembelajaran 

ini sebagai berikut:
30

 

a. Siswa bekerja sama dengan kelompok berempat sebagaimana biasa. 

b. Guru memberikan tugas pada setiap kelompok untuk didiskusikan 

dan dikerjakan bersama. 

                                                 
27

Rusman,  Model–model Pembelajaran (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 

201. 
28

Miftahul Huda,  Loc. Cit. 
29

Faiz Derry Hendrayana, Op.  Cit., hlm. 48. 
30

Miftahul Huda,  Op. Cit., hlm. 141. 
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c. Setelah selesai, dua anggota dari masing-masing kelompok diminta 

meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu kedua 

anggota dari kelompok lain. 

d. Dua orang yang “tinggal” dalam kelompok bertugas men-sharing 

informasi dan hasil kerja mereka ke tamu mereka. 

e. “Tamu” mohon diri dan kembali ke kelompok yang semula dan 

melaporkan apa yang mereka temukan dari kelompok lain. 

f. Setiap kelompok lalu membandingkan dan membahas hasil 

pekerjaan mereka semua. 

Suatu model pembelajaran pasti memiliki kekurangan dan 

kelebihan. Adapun kelebihan dalam model pembelajaran kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray adalah siswa cenderung aktif dalam pembelajaran, 

pemahaman siswa akan senantiasa bertambah karena adanya pertukaran 

informasi dalam suatu kelompok ke kelompok lain, pembelajaran yang 

dilakukan di kelas cenderung mengasyikan.
31

 Sedangkan kelemahan 

dari model pembelajaran Two Stay Two Stray yaitu membutuhkan 

waktu yang lama, oleh karena itu dibutuhkan media yang dapat 

mempercepat proses pembelajaran.
32

 

 

 

 

                                                 
31

Masrah dan Ratman, Op. Cit., hlm. 33 
32

Lilis Sofiyatul Asna, Sugiharto, dan Elfi Susanti,  “Efektivitas Metode Pembelajaran 

Two Stay Two Stray Menggunakan Media LKS Dilengkapi Molymud terhadap Prestasi Belajar 

Siswa pada Materi Pokok Ikatan Kimia Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Mojolaban Tahun Ajaran 

2013/2014” Jurnal Pendidikan Kimia, ISSN: 2337-9995, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 124. 
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3. Media Pembelajaran 

a. Pengertian 

Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam 

pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta 

sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan 

belajar (siswa).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan media dalam 

pembelajaran adalah:
 33

 

1) Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

2) Karakteristik siswa atau sasaran. 

3) Jenis rangsangan belajar yang diinginkan. 

4) Keadaan latar atau lingkungan. 

5) Kondisi setempat. 

b. Prinsip-Prinsip Pemilihan Media 

Prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran merujuk pada 

pertimbangan seorang guru dalam memilih dan menggunakan 

media pembelajaran untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam 

kegiatan belajar-mengajar. Hal ini disebabkan adanya beraneka 

ragam media yang dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam 

kegiatan belajar-mengajar. 

 

 

                                                 
33

Nunuk Suryani dan Leo Agung, Strategi Belajar Mengajar (Yogyakarta: Ombak, 

2012), hlm.136-137. 
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Adapun prinsip-prinsip pemilihan media tersebut yaitu:
 34

 

1) Memilih media harus berdasarkan pada tujuan pembelajaran 

dan bahan pengajaran yang akan disampaikan. 

2) Memilih media harus disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan peserta didik. 

3) Memilih media harus disesuaikan dengan kemampuan guru 

baik dalam penggunaannya. 

4) Memilih media harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

atau pada waktu, tempat dan situasi yang tepat.  

5) Memilih media harus memahami karakteristik media itu 

sendiri. 

c. Macam-macam Media Pembelajaran 

Menurut Sri Anita Wiryawan dan Nurhadi (1994) 

mengklasifikasikan media menjadi:
 35

 

1) Media visual 

Media visual, yaitu media yang dapat ditangkap dengan indra 

penglihatan. Jenis-jenis media ini terdiri dari: 

a) Grafik, yaitu gambaran dari data statistik yang ditunjukkan 

dengan lambang-lambang. 

b) Char atau bagan, yaitu gambaran dari sesuatu yang 

menunjukkan adanya hubungan, perkembangan, atau 

perbandingan. 

                                                 
34

Ibid., hlm. 138-139. 
35

Ibid., hlm. 140-142. 
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c) Peta, yaitu menjelasakan permukaaan bumi atau beberapa 

bagian daripadanya. 

d) Diagram, yaitu penampang atau irisan dari sesuatu benda 

objek. 

e) Poster, yaitu gambar yang disederhanakan bentuknya dengan 

pesan biasanya menyindir. 

2) Media audio 

Media audio merupakan jenis media yang didengarkan. Media 

ini memiliki karakteristik pemanipulasian pesan hanya 

dilakukan melalui bunyi atau suara-suara. Yang termasuk dalam 

media ini adalah: cassete tape recorder dan radio. 

3) Media audio visual 

Media audio visual merupakan media yang tidak hanya dapat 

dipandang atau diamati tetapi juga dapat didengar. Jenis media 

ini antara lain: telvisi dan vidio kaset. 

d. Tujuan Media Pembelajaran 

Secara umum tujuan penggunaan media pembelajaran adalah:
 36

 

1) Agar proses belajar-mengajar yang berlangsung dapat berjalan 

dengan tepat guna dan berdaya guna. 

2) Untuk mempermudah bagi guru/pendidik dalam menyampaikan 

informasi materi kepada peserta didik. 

                                                 
36

Ibid., hlm. 149. 
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3) Untuk mempermudah bagi peserta didik dalam menyerap atau 

menerima serta memahami materi yang telah disampaikan oleh 

guru/pendidik. 

4) Untuk dapat mendorong keinginan peserta didik untuk 

mengetahui lebih banyak dan mendalam tentang materi atau 

pesan yang disampaikan oleh guru/pendidik. 

5) Untuk menghindarkan salah pengertian atau salah paham antara 

peserta didik yang satu dengan yang lain terhadap materi atau 

pesan yang disampaikan oleh guru/pendidik. 

4. Kartu Soal  

 Media pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mempermudah siswa memahami materi pelajaran. Salah satu media 

yang dapat digunakan dalam pembelajaran kooperatif adalah kartu soal. 

Kartu soal adalah sebuah kartu yang di dalamnya terdapat 

soal/permasalahan yang harus dipecahkan oleh siswa yang mendapat 

kartu tersebut. Kartu soal dipilih karena mudah diaplikasikan dan dapat 

meningkatkan minat siswa dalam mengerjakannya dibandingkan 

dengan apabila siswa diberi soal secara langsung.
37

 Selain itu, 

pengertian media kartu soal adalah kartu yang berisi latihan soal pada 

materi tertentu yang dikerjakan secara berkelompok atau individu 

dalam waktu yang sudah ditentukan.
38

 

                                                 
37

Dimas Dian Perdana, Suryadi Budi Utomo, dan Sri Yamtinah, Op.  Cit., hlm. 76. 
38

Ratna Sinthia Dewi dan Rediana Setiani, “Penerapan Model Pembelajaran Two Stay 

Two Stray Berbantuan Kartu Soal untuk Meningkatkan Hasil Belajar” Economic Education 

Analysis Journal, ISSN: 2252-6544, Vol. 3, No. 2, 2014,  hlm. 321. 
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 Bedasarkan teori-teori tersebut dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa media kartu soal digunakan dalam melengkapi strategi belajar 

agar lebih bervariatif. Dengan mengedepankan penggunaan media kartu 

soal tersebut diharapkan pembelajaran akan semakin kondusif sehingga 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran dapat ditingkatkan.
39

 

 Setiap media pembelajaran mempunyai kelebihan dan kelemahan 

tersendiri. Hal tersebut bisa diperhatikan dari cara pembuatan, 

penggunaan, dan cara penilaian terhadap media yang digunakan. Untuk 

kelebihan dan kelemahan media kartu soal, dapat peneliti kemukakan 

berdasarkan proses pembelajaran yang dilakukan. Berikut adalah 

kelebihan dan kelemahan media kartu soal menurut Berliana, yaitu:
40

 

a. Kelebihan 

1) Mengubah kebiasaan teacher centered menjadi student activity. 

2) Mengefektifkan proses cooperative learning. 

3) Menumbuhkan suasana kreatif dan enjoyfull learning. 

4) Membuat siswa trampil mengerjakan soal-soal sendiri dan belajar 

mengatasi masalah. 

b. Kelemahan 

1) Siswa terkadang saling mengandalkan dalam mengerjakan soal 

yang terdapat dalam kartu soal. 

2) Suasana yang belajar yang dibentuk dalam permainan terkadang 

membuat siswa ada yang bermain-main dalam belajar. 

                                                 
39

Adzjio Bae, Media Pembelajaran dengan Kartu Soal. [Online] Available.  

http://adzjiodoem.blogspot.co.id. {06 Februari 2017, pukul 20:10 WIB}. 
40

Ibid. 

http://adzjiodoem.blogspot.co.id/
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3) Kartu soal sering dijadikan bahan permainan oleh siswa. 

4) Banyak waktu yang dibutuhkan. 

5. Minat Belajar 

 Belajar diartikan sebagai suatu proses yang terjadi karena adanya 

usaha untuk melakukan perubahan terhadap diri manusia, dengan 

maksud memperoleh perubahan dalam dirinya baik berupa 

pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap.
41

 Belajar dilakukan untuk 

mengusahakan adanya perubahan prilaku pada individu yang belajar. 

Perubahan prilaku itu merupakan perolehan yang menjadi hasil.
42

 

a. Pengertian Minat 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada 

suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada 

dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri 

dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan 

tersebut, semakin besar minat.
43

 

Minat dapat timbul karena adanya daya tarik dari luar dan juga 

datang dari hati sanubari. Minat yang besar terhadap sesuatu 

merupakan modal yang besar, artinya untuk mencapai atau 

memperoleh benda atau tujuan yang diminati itu.
44

 Timbulnya minat 

belajar disebabkan berbagai hal, antara lain karena keinginan yang 

kuat untuk menaikkan martabat atau memperoleh pekerjaan yang 

                                                 
41

Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Bandung: 

Alfabeta, 2009), hlm. 166. 
42

Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 45. 
43

Slameto, Op. Cit., hlm. 180. 
44

Dalyono, Psikolgi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta , 2009), hlm. 56. 
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baik serta ingin hidup senang dan bahagia. Minat belajar yang besar 

cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi, sebaliknya minat 

belajar yang kurang akan mengahasilkan prestasi yang rendah. 

Minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang 

menunjukkan bahwa siswa menyukai suatu hal dari pada hal lainnya, 

dapat pula dimanisfetasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. 

Minat tidak diperoleh sejak lahir, namun diperoleh kemudian.
45

 

Beberapa ahli pendidikan berpendapat bahwa cara yang paling 

efektif untuk membangkitkan minat pada suatu subjek yang baru 

adalah dengan menggunakan minat-minat siswa yanga telah ada. 

Misalnya siswa menaruh minat pada olahraga balap mobil. Sebelum 

mengajarkan percepatan gerak, pengajar dapat menarik perhatian 

siswa dengan menceritakan sedikit mengenai balap mobil yang baru 

saja  berlangsung, kemudian sedikit demi sedikit diarahkan ke materi 

pelajaran yang sesungguhnya.
46

 

Di samping memanfaatkan minat yang telah ada, Tanner & 

Tanner (1975) menyarankan agar para pengajaran juga berusaha 

membentuk minat-minat baru pada diri siswa. Ini dapat dicapai 

dengan jalan memberikan informasi pada siswa mengenai hubungan 

antara suatu bahan pengajaran yang akan diberikan dengan bahan 

pengajaran yang lalu, menguraikan kegunaannya bagi siswa dimasa 

yang akan datang. Rooijakkers (1980) berpendapat hal ini dapat pula 

                                                 
45

Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 121. 
46

Slameto, Op.Cit., hlm. 181. 
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dicapai dengan cara menghubungkan bahan pengajaran dengan suatu 

berita sensasional yang sudah diketahui kebanyakan siswa. Siswa, 

misalnya akan menaruh perhatian pada pelajaran tentang gaya berat, 

bila hal ini dikaitkan dengan peristiwa mendaratnya manusia 

pertama di bulan.
47

 

Minat adalah kencendrungan yang tetap untuk memperhatikan 

dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati 

seseorang, diperhatikan terus-menerus yang disertai rasa senang. 

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan 

pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa 

tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada gaya 

tarik baginya. Ia segan-segan untuk belajar, ia tidak memperoleh 

kepuasan dari pelajaran itu. Bahan pelajaran yang menarik minat 

siswa, lebih mudah dipelajari dan disimpan, karena minat menambah 

kegiatan belajar.
48

 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar 

Minat sebagai salah satu faktor pendorong dalam belajar, tidak 

muncul dengan sendirinya, akan tetapi banyak faktor yang 

mempengaruhi minat siswa. Di antara faktor-faktor tersebut adalah: 

1) Minat akan timbul dari situasi belajar. Minat akan timbul dari 

suatu yang telah diketahui, dan kita bisa mengetahui sesuatu itu 

melalui belajar. Karena itu semakin banyak belajar, maka 

                                                 
47

Ibid. 
48
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semakin luas minat belajarnya. Situasi belajar dan pengajaran 

yang menarik harus memperhatikan dan mempertimbangkan 

minat pribadi siswa. Mereka dapat diberi kesempatan untuk dapat 

giat sendiri, dan bebas berpartisipasi selama proses belajar 

mengajar berlangsung.  

2) Minat dapat juga dipupuk melalui belajar. Dengan bertambahnya 

pengetahuan, minat akan timbul dan bahkan dapat menguatkan 

untuk mengenali dan mempelajarinya. Minat erat hubungannya 

dengan dorongan, motif, dan respon emosional. 

3) Pengalaman juga faktor penting dalam pembentukan minat. 

Karena dari pengalaman, dapat diketahui bahwa setiap pekerjaan 

memerlukan usaha untuk menyelesaikannya. Minat yang timbul 

berlandaskan kesanggupan dalam bidang tertentu akan 

mendorong ke usaha yang lebih produktif. 

4) Bahan pelajaran dapat mempengaruhi minat siswa, siswa tidak 

akan belajar sebaik-baiknya apabila dari bahan pelajaran tersebut 

tidak ada daya tarik baginya. Pelajaran yang menarik perhatian 

siswa akan mudah dipelajarinya.
49

 

c. Ciri–ciri Minat Belajar 

Minat anak dapat timbul dari berbagai sumber antara lain 

perkembangan insting dan hasrat, fungsi-fungsi intelektual, pengaruh 

lingkungan, pengalaman, kebiasaan, pendidikan, dan sebagainya. 

                                                 
49

Yeti Budarti,  Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Uin Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 13-14. 
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Guru harus mengetahui ciri-ciri minat yang ada pada siswa, guru 

dapat membedakan mana siswa yang berminat dalam belajar dan 

mana siswa yang tidak berminat dalam belajar, adapun ciri-ciri minat 

tersebut adalah:
 50

 

1) Keputusan diambil dengan mempertahankan seluruh kepribadian. 

2) Sifatnya irasional. 

3) Berlaku perseorangan dan pada suatu situasi. 

4) Melakukan sesuatu terbit dari lubuk hati. 

5) Melaksanakan sesuatu tanpa ada paksaan. 

6) Melakukan sesuatu dengan senang hati. 

d. Indikator Minat Belajar 

Pada umumnya minat seseorang terhadap sesuatu akan 

diekspresikan melalui kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan 

minatnya. Sehingga untuk mengetahui indikator minat dapat dilihat 

dengan cara menganalisa kegiatan-kegiatan yang dilakukan individu 

atau objek yang disenanginya, karena minat merupakan motif yang 

dipelajari yang mendorong individu untuk aktif dalam kegiatan 

tertentu. 

Menurut Djamarah minat adalah kecenderungan yang menetap 

untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang 

yang berminat terhadap suatu aktivitas akan memperhatikan aktivitas 

itu secara konsisten dengan rasa senang. Dengan kata lain, minat 

                                                 
50

Agus Sudjanto,  Psikologi Umum (Jakarta: Bumi Aksara, 2012),  hlm. 88. 
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adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.
51

 

Dari pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa indikator minat 

dicirikan dengan adanya pemusatan perhatian atau meningkatnya 

perhatian terhadap sesuatu, adanya rasa suka/senang, adanya rasa 

ketertarikan, adanya keinginan belajar sendiri tanpa disuruh, 

berpartisipasi dalam aktivitas yang dilakukan. Menurut Slameto 

indikator minat belajar adalah perasaan senang, ketertarikan, 

penerimaan, dan keterlibatan siswa.
52

 

Berdasarkan beberapa definisi indikator minat belajar yang 

dikemukakan diatas, dalam penelitian ini ini menggunakan indikator 

minat belajar yaitu: 

1) Perasaan senang. 

2) Ketertarikan. 

3) Perhatian. 

4) Partisipasi Aktifitas Belajar. 

5) Keinginan Belajar Sendiri. 

6. Hidrokarbon 

 Hidrokarbon adalah senyawa yang hanya mengandung unsur 

karbon dan hidrogen.
53

 

 

 

                                                 
51

Syaiful Bahri Djamarah,  Psikologi Belajar (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 166. 
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a. Identifikasi Unsur C, H, dan O 

 Adanya unsur C, H, dan O dalam senyawa karbon dapat 

diketahui melalui reaksi pembakaran. Apabila pembakaran sempurna 

hidrokarbon menghasilkan uap air (H2O) dan karbon dioksida (CO2). 

Sedangkan pembakaran tidak sempurna hidrokarbon menghasilkan 

uap air (H2O) dan karbon monoksida (CO). Untuk mengetahui 

adanya unsur karbon dalam senyawa hidrokarbon dapat dilakukan 

dengan cara pembakaran yaitu dengan kayu, kertas, ikan, atau gula. 

Dan diperoleh zat yang berwarna hitam. Zat yang berwarna hitam 

tersebut menunjukkan terdapatnya karbon. Selain itu untuk 

membuktikan suatu zat mengandung unsur H dan O akan 

menghasilkan uap air (H2O) saat pembakaran dengan dibuktikan 

melalui kertas tembaga (II) sulfat yang direaksikan dengan (H2O) 

akan berubah warna yang semula biru menjadi merah muda. 

b. Kekhasan Atom Karbon 

Unsur karbon memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki 

unsur lain. Keistimewaan atau kekhasan itu adalah sebagai berikut:
54

 

1) Karbon dapat membuat empat ikatan kovalen tunggal yang 

cukup kuat dengan atom lain. 

2) Satu atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen dengan 

atom karbon lain, dan dapat pula sambung-menyambung, dan 

disebut rantai karbon seperti C2H6: 
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H     H 

H      C     C      H 

H     H 

Akibatnya, atom karbon (C) dalam senyawa sangat bervariasi 

jumlahnya, dari satu sampai tak-hingga. 

3) Rantai karbon dalam senyawa dapat rantai lurus, bercabang, 

dan melingkar (siklik). Contohnya: 

a) Lurus 

          H     H       H       H 

 H      C     C       C       C       H   

          H     H       H       H 

b) Bercabang 

         H     H       H       H       H      H     H        

H      C      C       C       C       C      C      C      H   

         H      H                H       H              H        

                 H       C      H         H     C      H 

                           H                  H     C      H 

                                                        H 

c) Melingkar 

         H     H        

H      C      C       H   

H      C      C       H 

         H     H 
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4) Antara dua atom karbon yang berdekatan dapat terbentuk 

ikatan rangkap dua atau tiga, seperti dalam C3H6: 

         H     H       H        

H      C      C       C      H   

                           H      

c. Membedakan Atom Karbon Primer, Sekunder, Tersier, dan 

Kuarterner 

Berdasarkan jumlah atom karbon lain yang langsung terikat 

padanya, atom karbon terbagi atas:
55

 

1) Atom karbon primer (karbon 1º) yaitu atom karbon terikat pada 

satu atom karbon lainnya. 

2) Atom karbon sekunder (karbon 2º) yaitu atom karbon terikat pada 

dua atom karbon lainnya. 

3) Atom karbon tersier (karbon 3º) yaitu atom karbon terikat pada 

tiga atom karbon lainnya. 

4) Atom karbon kuarterner (karbon 4º) yaitu atom karbon terikat 

pada empat atom karbon lainnya. 

 
Gambar II.1 Contoh Atom Karbon Primer, Atom Karbon Sekunder, Atom 

Karbon Tersier, dan Atom Karbon Kuarterner 
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d. Pengelompokan Senyawa Hidrokarbon Berdasarkan Kejenuhan 

Ikatan. 

Berdasarkan ikatan yang terdapat pada rantai karbonnya, 

hidrokarbon dibedakan menjadi:
56

 

1) Hidrokarbon jenuh (alkana) yaitu yang tidak mengandung ikatan 

rangkap. 

2) Hidrokarbon tak jenuh (alkena dan alkuna) yaitu yang 

mengandung ikatan rangkap. 

e. Alkana, Alkena dan Alkuna 

1) Alkana 

Alkana merupakan senyawa hidrokarbon alifatik dengan 

ikatan sigma (   C−C dan C−H, sehingga alkana juga dikatakan 

senyawa jenuh. Alkana mempunyai rumus umum CnH2n+2.
57

 

Alkana terbagi atas:
58

 

a) Alkana rantai lurus 

Alkana rantai lurus merupakan dasar penamaan sistem 

IUPAC. Struktur dan nama sepuluh alkana rantai lurus yang 

pertama dicantumkan pada Tabel II.1 berikut: 

Tabel II.1 Sepuluh Alkana Rantai Lurus yang Pertama 

Banyak Karbon Rumus Molekul Nama 

1 C H4 Metana 

2 C2 H6 Etana 

3 C3 H8 Propana 
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Banyak Karbon Rumus Molekul Nama 

4 C4 H10 Butana 

5 C5 H12 Pentana 

6 C6 H14 Heksana 

7 C7 H16 Heptana 

8 C8 H18 Oktana 

9 C9 H20 Nonana 

10 C10 H22 Dekana 

b) Alkana rantai samping (subsituen) 

Subsituen merupakan bagian dari satu molekul yang terikat 

langsung pada rantai induk (utama). Subsituen ini disebut juga 

dengan rantai samping, contoh subsituen alkil, halogen (F, Cl, 

Br, I) dan NO2
-
. 

Gugus alkil dibentuk menghilangkan satu atom hidrogen 

dari sebuah alkana. Suatu gugus alkil dinamai menurut induk 

alkananya sendiri dengan mengubah akhiran –ana menjadi –il. 

Tabel II.2 Nama Lima Gugus Alkil Rantai Lurus Pertama 

Struktur Nama 

CH3− Metil 

CH3CH2− Etil 

CH3CH2CH2− Propil 

CH3(CH2)2 CH2− Butil 

CH3(CH2)3 CH2− Pentil 

Jika rantai samping (subsituen) terikat pada rantai alkana, 

maka penamaan alkana yang mengandung rantai samping 

mengikuti beberapa aturan yaitu: 
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(1) Temukan rantai terpanjang hidrokarbon dan namai rantai 

ini. Jika ada dua rantai terpanjang, maka pilihlah rantai 

terpanjang yang memiliki subsituen terbanyak. 

(2) Nomori rantai induk dimulai dari yang paling dekat 

dengan subsituen. Jika terdapat dua subsituen terdekat 

dengan posisi penomoran yang sama, maka penomoran 

dimulai dari sisi rantai induk yang mengandung subsituen 

terdekat dan terbanyak. 

(3) Identifikasi subsituen yaitu: kenali subsituen dan posisinya 

serta nomor dan namai cabang tersebut. 

(4) Pada sistem penamaan, dimulai dari urutan abjad dengan 

ejaan bahasa Inggris. Jika ada dua subsituen yang sama, 

maka ditambahkan awalan di-, tri-, tetra-, dan seterusnya. 

2) Alkena 

Alkena merupakan senyawa yang berlimpah dialam. Alkena 

disebut juga senyawa hidrokarbon tak jenuh dan mempunyai 

rumus umum CnH2n.
59

 

Menurut IUPAC penamaan alkena mirip dengan alkana, 

tetapi sebuah alkena digunakan akhiran –ena.
60

 

a) Temukan rantai induk (utama) yang mengandung karbon 

berikatan rangkap dan namai dengan akhiran –ena. 
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b) Penomoran pada karbon dimulai dari karbon terdekat yang 

mengandung ikatan rangkap. Jika ada dua ikatan rangkap yang 

berposisi sama, maka penomoran dimulai dari karbon yang 

mengandung ikatan rangkap dan cabang terdekat. 

c) Tulis nama lengkap. Perhatikan nomor posisi ikatan rangkap, 

jika terdapat lebih dari satu ikatan rangkap gunakan akhiran 

diena, triena, dan seterusnya. Perhatikan juga jumlah dan 

posisi subsituen dan urutkan nama sesuai abjad. 

3) Alkuna 

Alkuna adalah senyawa yang mengandung rangkap tiga 

karbon-karbon. Rumus umum molekul alkuna adalah CnH2n-2.
61

 

Menurut IUPAC digunakan akhiran –una untuk penamaan 

alkuna. Temukan rantai induk (utama) yang mengandung karbon 

berikatan rangkap. Penomoran pada karbon dimulai dari karbon 

terdekat yang mengandung ikatan rangkap tiga. Jika ada lebih dari 

satu ikatan rangkap tiga senyawa tersebut dinamakan diuna, 

triuna, dan seterusnya.
62

 

f. Menyimpulkan Hubungan Titik Didih Senyawa Hidrokarbon 

dengan Massa Molekul Relatifnya dan Struktur Molekulnya. 

1) Alkana 

Titik leleh dan titik didih alkana naik dengan pertambahan 

nilai Mr, kenaikan titik leleh dan titik didih dikarenakan gaya 
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antar molekul semakin kuat sehingga semakin besar energi yang 

dibutuhkan untuk mengatasi gaya tersebut. Makin panjang rantai 

karbonnya makin tinggi titik leleh dan titik didihnya.
63

 Pada suhu 

kamar C1-C4 berwujud gas, C5-C17 berwujud cair dan C18-ke 

atas berwujud padat. 

2) Alkena 

Titik didih alkena mirip dengan alkana. Hal ini dikarenakan 

alkena bersifat non polar dan mempunyai gaya antar molekul 

yang relatif lemah. Disamping itu, nilai Mr alkena hampir sama 

dengan alkana. Seperti halnya alkana, kecenderungan titik didih 

alkena juga naik dengan pertambahan nilai Mr.Pada suhu kamar 

C2-C4 berwujud gas dan C5-C10 berwujud cair.  

3) Alkuna 

Titik didih alkuna mirip dengan alkana dan alkena. Hal ini 

dikarenakan alkuna bersifat non polar, mempunyai gaya antar 

molekul yang lemah dan memiliki massa molekul relatif (Mr) 

yang hampir sama dengan alkana dan alkena. Kecenderungan titik 

didih alkuna juga naik dengan pertambahan nilai Mr. Pada suhu 

kamar C2-C4 berwujud gas dan C5-C10 berwujud cair. 
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g. Isomer 

1) Pengertian keisomeran 

Isomer adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul sama 

tetapi dapat disusun dengan struktur molekul berbeda.
64

 

2) Keisomeran hidrokarbon 

a) Isomer struktur 

(1) Isomer kerangka 

Isomer ini terjadi karena adanya perbedaan dalam 

kerangka atau rantai atom karbonnya. 

Contoh: 

                                                                          CH3 

H3C – CH2 – CH2 – CH2 – CH3       H3C – CH – CH2 – CH3    

                   n-pentana                                     2-metilbutana 

(2) Isomer posisi 

Isomer posisi yaitu isomer-isomer yang mempunyai 

rantai yang sama, tetapi letak gugus fungsi atau 

substituennya berbeda, namun tidak mengubah kerangka 

atom karbonnya. 

Contoh: 

HC ≡ C – CH2 – CH3                      H3C – C ≡ C – CH3    

         1-butuna                                           2-butuna 
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b) Isomer ruang (isomer cis-trans) 

Isomer cis-trans adalah ada posisi gugus yang searah (cis) 

dan ada yang melintang (trans).
65

 

Contoh: 

CH3  CH3 CH3  H 

 C = C                                    C = C  

H  H H   CH3 

        cis-2-butena          trans-2-butena 

B. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Two Stay Two Stray 

dengan Media Kartu Soal terhadap Minat Belajar Siswa 

Belajar merupakan proses dari perkembangan hidup manusia. Dengan 

belajar, manusia melakukan perubahan-peubahan kualitatif individu 

sehingga tingkah lakunya berkembang.
66

 Menurut Slameto, belajar adalah 

suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
67

 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi belajar. Salah satunya adalah 

minat. Minat dapat diartikan sebagai suatu rasa suka atau tertarik terhadap 

sesuatu untuk melakukan suatu aktivitas. Minat belajar yang besar akan 

cenderung menghasilkan prestasi yang baik, begitu pula sebaliknya minat 

belajar yang kurang akan menghasilkan prestasi yang rendah. 
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Untuk menumbuhkan minat belajar siswa, guru dapat melakukannya 

dengan menggunakan model pembelajran yang bervariasi pada saat proses 

belajar mengajar berlangsung. Salah satu model pembelajaran yang dapat 

digunakan adalah model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray. 

Model ini dapat digunakan pada semua mata pelajaran dan semua 

tingkatan usia. Salah satu kelebihan dari model ini adalah dapat membuat 

siswa lebih aktif dan melakukan kerjasama yang baik pada saat diskusi 

kelompok.  

Namun pada model pembelajaran ini juga terdapat kekurangan, salah 

satunya adalah memerlukan banyak waktu karena masing-masing 

perwakilan dari kelompok harus bertamu ke kelompok lain dan 

mendengarkan hasil diskusi kelompok lain tersebut kemudian kembali lagi 

ke kelompok asal lalu menyampaikan hasil yang didapat pada saat 

bertamu ke kelompok lain. Jadi, dalam menggunakan model ini guru harus 

bisa mengatur waktu yang diperlukan dengan baik. Agar proses belajar 

dapat berjalan dengan baik dan tuntas. 

Sebagai pendukung dalam proses pembelajaran, media berfungsi 

sebagai pembawa informasi dari sumber (guru) menuju penerima (siswa). 

Dalam penelitian ini akan digunakan media kartu soal. Kartu soal adalah 

kartu yang berisi soal-soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Dengan 

menggunakan model pembelajaran Two Stay Two Stray, kartu soal 

diberikan kepada setiap kelompok, dan setiap siswa dalam kelompok 

berperan aktif untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan tersebut dan 
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mendiskusikannya bersama kelompok. Media ini dibuat bertujuan untuk 

menarik minat siswa untuk belajar serta mengkondisikan seluruh anggota 

kelompok untuk aktif bekerja menyelesaikan tugas. 

Berdasarkan uraian diatas model pembelajaran Two Stay Two Stray 

dengan menggunakan media kartu soal memiliki potensi yang cukup baik 

dalam peningkatan minat belajar siswa, minat belajar siswa yang tinggi 

cenderung menghasilkan prestasi yang baik. Pembelajaran dengan model 

Two Stay Two Stray dengan media kartu soal akan dapat menjadi faktor 

yang mempengaruhi minat belajar siswa pada materi hidrokarbon. 

C. Penelitian yang Relevan 

1. In Diyah Saraswati, dkk (2012) dalam penelitiannya menunjukkan hasil 

bahwa penerapan model pembelajaran TSTS berbantuan LKPD dan alat 

peraga dapat meningkatkan minat belajar peserta didik, ketuntasan 

belajar baik individual maupun klasikal dapat tercapai, berarti 

penerapan model ini efektif terhadap kemampuan pemahaman konsep 

peserta didik.
68

 Persamaan penelitian: sama-sama menggunakan model 

pembelajaran kooperatif Two Stay Two Stray. Perbedaan: penelitian ini 

menggunakan media LKPD dan alat peraga sedangkan peneliti 

menggunakan media kartu soal. 

2. Dimas Dian Perdana (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

penerapan model STAD berbantuan kartu soal dapat meningkatkan 

minat dan prestasi belajar siswa kelas X-6 SMA N 8 Surakarta. Hal ini 
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karena STAD menuntut siswa untuk aktif membangun pengetahuannya 

sendiri, dilengkapi dengan kartu soal membuat siswa lebih tertarik dan 

antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan prestasi belajar 

siswa pada materi hidrokarbon.
69

 Persamaan penelitian: sama-sama 

menggunakan media kartu soal. Perbedaan: penelitian ini menggunakan 

model pembelajaran STAD sedangkan peneliti menggunakan model 

pembelajaran Two Stay Two Stray. 

D. Konsep Operasional 

Konsep operasional ini merupakan konsep yang digunakan untuk 

memberi batasan terhadap konsep-konsep teoretis agar jelas dan terarah. 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu: 

a. Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan media kartu soal. 

b. Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah minat belajar siswa 

yang dipengaruhi oleh model pembelajaran kooperatif Two Stay Two 

Stray dengan media kartu soal. 

Penelitian ini merupakan penelitian quasi experiment dengan sampel 

yang terdiri dari dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, 

untuk melihat minat belajar siswa peneliti melakukan pemberian angket 
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sebelum dan sesudah penelitian. Angket minat belajar yang digunakan 

terdiri atas lima indikator minat belajar, dengan kisi-kisi sebagai 

berikut: 

Tabel II.3 Kisi-kisi Angket Minat Belajar Siswa 

Variabel Indikator 
No Soal 

Jumlah 
+ -  

Minat 

belajar 

Perasaan senang 1,2 3 3 

Ketertarikan 4, 5, 6, 7  4 

Perhatian 8, 10 9,11 4 

Partisipasi aktivitas 

belajar 

12, 14, 

16,17,18, 

19 

13, 15 8 

Keinginan belajar 

sendiri 

20, 22, 

24, 25 

21, 23 6 

 

Pada kisi-kisi angket minat belajar terdapat 25 pertanyaan. Adapun 

pertanyaan tersebut pilihan jawabannya dari A sampai D memiliki masing-

masing poin, dimana: 

1) Pilhan Jawaban A diberi skor 4. 

2) Pilhan Jawaban B diberi skor 3. 

3) Pilhan Jawaban C diberi skor 2. 

4) Pilhan Jawaban D diberi skor 1. 

2. Prosedur Penelitian 

Prosedur dari penelitian ini adalah: 

a. Tahap persiapan 

1) Menentukan sekolah yang akan dijadikan tempat pelakasanaan 

penelitian. Dalam hal ini penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 

15 Pekanbaru pada kelas X tahun ajaran 2016/2017 sebagai 

subjek penelitian. 
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2) Mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan pembelajaran 

di sekolah. 

3) Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus, program 

semester, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan 

instrumen pengumpulan data. 

4) Mengkonsultasikan instrumen penelitian kepada dosen 

pembimbing. 

5) Melakukan uji homogenitas. 

6) Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

7) Melakukan uji coba instrumen penelitian. 

8) Menganalisis validitas dan reliabilitas instrumen penelitian 

(angket minat belajar). 

9) Menetapkan pokok bahasan yang akan disajikan pada penelitian 

yaitu hidrokarbon. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pada kelas eksperimen diberikan perlakuan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif Two Stay Two Stray dengan media kartu 

soal. Sedangkan pada kelas kontrol menggunakan metode 

konvensional. 

Adapun langkah-langkah pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 
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1) Kelas Eksperimen 

a) Kegiatan Awal 

(1) Guru mengkondisikan kelas, mengajak siswa berdo’a dan 

mengabsen siswa. 

(2) Guru menyampaikan apersepsi/motivasi. 

(3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

b) Kegiatan Inti 

(1) Guru meminta siswa duduk di dalam kelompok yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

(2) Guru menjelaskan secara garis besar materi yang akan 

dipelajari. 

(3) Guru membagikan kartu soal pada setiap kelompok. 

(4) Guru meminta setiap siswa dalam kelompok untuk 

berdiskusi dan mengerjakan soal yang terdapat pada kartu 

soal. 

(5) Guru meminta setiap pasangan dari kelompok tersbut 

datang bertamu ke kelompok lain. Siswa yang tinggal 

(tuan rumah) berbagi hasil diskusi yang didapatkan kepada 

siswa yang menjadi “tamu”. 

(6) Kemudian siswa yang menjadi “tamu” mohon pamit dan 

kembali pada kelompoknya dan mendisukusikan hasil 

yang didapat secara bersama-sama.  
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(7) Siswa bersama guru membahas tugas yang telah selesai 

dikerjakan. 

c) Penutup 

Guru membimbing siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

2) Kelas Kontrol 

a) Kegiatan Awal 

(1) Guru mengkondisikan kelas, mengajak siswa berdo’a dan 

mengabsen siswa. 

(2) Guru menyampaikan apersepsi/motivasi. 

(3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

b) Kegiatan Inti 

(1) Guru menjelaskan secara garis besar materi yang 

dipelajari. 

(2) Guru memberikan tugas kepada siswa dan siswa diminta 

untuk mengerjakannya. 

(3) Guru membimbing siswa dalam mengerjakan tugas. 

(4) Guru menunjuk siswa untuk mengerjakan soal ke depan 

kelas. 

(5) Guru bersama siswa membahas tugas yang telah 

dikerjakan. 

c) Penutup 
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Guru membimbing siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

c. Tahap Akhir 

1) Data akhir (hasil angket minat belajar sebelum dan sesduah 

penelitian) yang diperoleh dari kedua kelas akan dianalisis dengan 

menggunakan rumus statistik. 

2) Pelaporan. 

E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan 

masalah yang telah dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan menjadi hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nol (H0) 

sebagai berikut: 

Ha: Ada pengaruh yang signifikan dari penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) dengan media kartu 

soal terhadap minat belajar siswa pada materi hidrokarbon kelas X 

SMA Negeri 15 Pekanbaru. 

H0: Tidak ada pengaruh yang signifikan dari penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) dengan 

media kartu soal terhadap minat belajar siswa pada materi 

hidrokarbon kelas X SMA Negeri 15 Pekanbaru. 

 


