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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Kajian Teoritis 

1.  Model Pembelajaran Kooperatif 

a. Pengertian 

Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang 

menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang anggotanya 

bersifat heterogen, terdiri dari siswa dengan prestasi tinggi, sedang, dan 

rendah, perempuan dan laki-laki dengan latar belakang etnik yang 

berbeda untuk saling membantu dan bekerja sama mempelajari materi 

pelajaran agar belajar semua anggota maksimal.
18

 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan bentuk 

pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat 

sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen.
19

 

Dalam pembelajaran kooperatif, guru berperan fasilitator yang berfungsi 

sebagai jembatan penghubung ke arah pemahaman yang lebih tinggi, 

dengan catatatan siswa sendiri. Guru tidak hanya memberikan 

pengetahuan pada siswa, tetapi harus membangun dalam pikirannya juga. 

 

                                                           
18

 Miterianifa, Strategi Pembelajaran Kimia, Pekanbaru, Pustaka Mulya, 2013, hlm. 95 
19

 Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, Jakarta, PT 

Raja Grafido Persada, 2012, hlm. 202  
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Siswa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan 

langsung dalam menerapkan ide-ide mereka. Hal ini merupakan 

kesempatan bagi siswa untuk menemukan dan menerapkan ide-ide 

mereka sendiri.
20

 Jadi, model pembelajaran kooperatif dirancang sebaik 

mungkin agar lebih mematangkan proses belajar siswa serta kerja sama 

dengan latar belakang yang berbeda untuk memperoleh satu tujuan demi 

kepentingan bersama.  

b. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif 

Kelebihan pembelajaran kooperatif adalah:
21

 

1) Meningkatkan harga diri tiap individu. 

2) Penerimaan terhadap perbedaan individu yang lebih besar sehingga 

konflik antarpribadi berkurang. 

3) Sikap apatis berkurang 

4) Pemahaman yang lebih mendalam dan retensi atau penyimpanan 

lebih lama. 

5) Meningkatkan budi pekerti, kepekaan, dan toleransi. 

6) Dapat mencegah keagresifan dalam sistem kompetisi dan 

keterasingan dalam sistem individu tanpa mengorbankan aspek 

kognitif. 

7) Meningkatkan kemajuan belajar (pencapaian akademik). 

8) Meningkatkan kehadiran peserta dan sikap lebih positif. 

9) Menambah motivasi dan percaya diri. 

                                                           
20

 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 173 
21

 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, Yogyakarta, Ar-

Ruzz Media, 2014, hlm. 48 



12 

 

10) Menambah rasa senang berada di tempat belajar serta menyenangi 

teman-teman sekelasnya. 

11) Mudah diterapakan dan tidak mahal. 

Kekurangan model pembelajaran kooperatif adalah:
22

 

1) Guru khawatir bahwa akan terjadi kekacauan di kelas.  

2) Perasaan was-was pada anggota kelompok akan hilangnya 

karakteristik atau keunikan pribadi mereka karena harus 

menyesuaikan diri dengan kelompok. 

3) Banyak peserta takut bahwa pekerjaan tidak akan berbagi rasa atau 

secara adil bahwa satu orang harus mengerjakan seluruh pekerjaan 

tersebut. 

c. Perbandingan Pembelajaran Kooperatif dan Pembelajaran 

Tradisional 

Perbandingan antara pembelajaran kooperatif dengan pembelajaran 

tradisional ialah:
23

  

Tabel II. 1 Perbandingan Pembelajaran Kooperatif  dan Pembelajaran 

        Tradisional 

Pembelajaran Kooperatif Pembelajaran Tradisional 
Interpedensi positif dengan 

prosedur-prosedur yang terstruktur 

dengan jelas (positive interpedence 

with structured) 

 

Tidak ada interpedensi positif (no 

positive interpedence) 

Akuntabilitas individu atas 

pembagian kerja kelompok (a clear 

accountability for their individual’s 

share of the group work) 

 

Tidak ada akuntabilitas atas 

pembagian kerja kelompok (no 

accountability for individual share 

of the group’s work) 

Relatif menekankan kelompok yang 

terdiri dari siswa dengan level 

Cenderung menekankan kelompok 

yang terdiri dari siswa dengan level 

                                                           
22

 Ibid.,hlm. 48 
23

 Miterianifa, Op. Cit., hlm. 110 
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Pembelajaran Kooperatif Pembelajaran Tradisional 
kemampuan yang berbeda 

(heterogeneous ability grouping) 

 

kemampuan yang setara 

(homogeneos ability grouping) 

Saling berbagi peran kepeminpinan 

(sharing of leadership roles) 

Jarang menunjukkan pemimpin 

kelompok (view being appointed or 

put in charge of the group) 

 
Masing-masing anggota saling 

menshare tugas pembelajaran 

dengan anggota yang lain (sharing 

of the appointed learning task) 

 

Masing-masing anggota jarang yang 

membantu anggota yang lain untuk 

belajar (each seldom responsible for 

others’ learning) 

Bertujuan memaksimalkan 

pembelajaran setiap anggota  

Fokus hanya menyelesaikan tugas 

(focusing only on accomplishing the  

kelompok (aiming to develop each 

member’s learning to the maximum) 

 

assigments) 

Menjaga relasi kerja sama yang baik 

(maintaining of good working 

relationship) 

 

Acap kali mengabaikan relasi kerja 

sama yang baik (frequen neglect of 

good working relationship) 

Mengajarkan keterampilan bekerja 

sama yang efektif (teaching of 

collaborate skills) 

Menganggap semua siswa bisa 

bekerja sama dengan baik 

(assuming that students already 

have the required skills) 

Observasi guru pada kualitas 

teamwork siswa (teachers 

observation of students teamwork) 

 

Jarang ada observasi dari guru (little 

teacher observation) 

Merancang prosedur-prosedur yang 

jelas dan mengalokasikan waktu 

yang memadai untuk pemerosesan 

kelompok (structuring of the 

procedures and time for the 

processing) 

Jarang merancang prosedur dan 

mengalokasikan waktu untuk 

pemerosesan kelompok (rare 

structuring of procedures and time 

for the processing) 

 

2. Model Pembelajaran Make A Match 

a. Pengertian 

Model pembelajaran Make A Match merupakan salah satu metode 

pembelajaran yang dibangun dari prinsip pembelajaran kooperatif.
24

 Ciri 

                                                           
24

 Etty Rahmayanti, dkk, Penggunaan Metode Pembelajaran Make A Match Untuk 

Meningkatkan Keaktifan Dan Prestasi Belajar Pada Materi Pokok Hidrokarbon Siswa Kelas X 
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utama model Make A Match adalah siswa diminta mencari pasangan 

kartu yang merupakan jawaban atau pertanyaan materi tertentu dalam 

pembelajaran. Salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa mencari 

pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana 

yang menyenangkan.
25

 

Metode Make A Match atau mencari pasangan merupakan salah 

satu alternatif yang dapat diterapkan kepada siswa. Pembelajaran ini 

termasuk pembelajaran aktif dan merupakan salah satu teknik 

instruksional dari berpikir aktif yang dapat membantu siswa dalam hal 

mengingat apa yang telah mereka pelajari dan dapat menguji pemahaman 

siswa setelah guru menjelaskan materi pembelajaran.
26

 Keunggulan 

metode Make A Match adalah siswa mencari pasangan kartu yang 

mereka bawa sambil belajar mengenai materi pelajaran tersebut ke dalam 

suasana yang menyenangkan dan kompetitif serta bisa membuat siswa 

termotivasi sehingga menjadi aktif untuk mencari pasangan kartu 

mereka. 

Model pembelajaran Make A Match dapat menjadikan siswa untuk 

bekerja sama dengan anggota kelompoknya serta dapat berkompetisi 

dengan kelompok lain.
27

 Jadi, model pembelajaran Make A Match 

                                                                                                                                                               
SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014, Vol. 4 No. 1 Tahun 2015, hlm. 

176 
25

 Rusman, Op. Cit., hlm. 223 
26

 Etty Rahmayanti, dkk, Loc. Cit., hlm. 176 
27

 Febriyani Sulistyaningsih, dkk, Penerapan Model Pembelajaran Make A Match 

Berbantuan Power Point Dilengkapi LKS Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Pada 

Pokok Bahasan Isomer Dan Reaksi Senyawa Hidrokarbon Kelas X SMA Batik 1 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2012/2013, Vol. 3 No. 2 Tahun 2014, hlm. 84 
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merupakan model pembelajaran dimana siswa mencari pasangan kartu 

yang mereka dapatkan, dengan demikian siswa harus berkonsentrasi dan 

berinteraksi dengan teman-temannya untuk menemukan pasangan 

kartunya yang cocok. Sehingga suasana pembelajaran menjadi kompetitif 

dan menyenangkan.  

b. Langkah-langkah Kooperatif Tipe Make A Match 

Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk pembelajaran Make A Match 

adalah beberapa kartu. Beberapa kartu tersebut terdiri dari kartu yang 

berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu yang berisi jawaban dari 

pertanyaan. 

Langkah-langkah pembelajaran Make A Match adalah sebagai berikut:
28

  

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan materi 

pembelajaran terlebih dahulu. 

2) Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau 

topik yang cocok untuk sesi review, satu sisi kartu berupa soal dan 

sisi sebaliknya berupa kartu jawaban. 

3) Setiap siswa mendapat satu kartu dan memikirkan jawaban atau 

soal dari kartu yang dipegang. 

4) Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok 

dengan kartunya (kartu soal/kartu jawaban). 

5) Siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu 

diberi poin. 

                                                           
28

 Rusman, Loc. Cit., hlm. 223 
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6) Setelah satu babak kartu diacak lagi agar tiap siswa mendapat kartu 

yang berbeda dari sebelumnya, demikian seterusnya. 

7) Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran.  

3. Metode Resitasi 

a. Pengertian  

Metode resitasi merupakan suatu metode mengajar dimana 

pengajar dalam hal ini guru memberi tugas untuk mempelajari sesuatu 

kepada siswa, kemudian melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

hasilnya.
29

 Metode resitasi biasanya digunakan dengan tujuan agar siswa 

memiliki hasil belajar yang optimal karena siswa melaksanan latihan-

latihan selama melakukan tugas sehingga pengalaman siswa dalam 

mempelajari sesuatu dapat lebih terintegrasi. Hal itu terjadi disebabkan 

siswa mendalami situasi atau pengalaman yang berbeda waktu 

menghadapi masalah-masalah baru.  

Dengan kegiatan melaksanakan tugas siswa aktif belajar dan 

merasa teransang untuk meningkatkan belajar yang lebih baik, memupuk 

inisiatif dan berani bertanggungjawab.
30

 Dalam penggunaan metode 

resitasi ini siswa siswa mempunyai kesempatan untuk saling 

membandingkan dengan hasil pekerjaan orang lain, dapat mempelajari 

dan memahami hasil uraian orang lain. Dengan demikian akan 

memperluas, memperkaya dan memperdalam pengetahuan serta 

pemahaman siswa.  

                                                           
29

 Djamarah dan Zain, Strategi belajar Mengajar, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm. 85-86 
30

 Roestiyah, N.K, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta, PT. Adi Maha Satya, 2009, hlm. 132 
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Metode resitasi ini tidak sama dengan pekerjaan rumah, tetapi jauh 

lebih luas dari itu. Tugas dan resitasi ini merangsang anak untuk aktif 

belajar baik secara individu atau kelompok. Tugas dan resitasi bisa 

dilaksanakan di rumah, di sekolah, di perpustakaan, dan di tempat 

lainnya.
31

 Jadi, metode resitasi tidak sama dengan pekerjaan rumah dan 

metode resitasi ini juga berpengaruh terhadap pemahaman konsep hasil 

pembelajaran siswa. 

b. Kelebihan dan Kekurangan Metode Resitasi 

Kelebihan dari metode resitasi adalah sebagai berikut:
32

 

1. Lebih meransang siswa dalam melakukan aktivitas belajar individual 

ataupun kelompok.   

2. Dapat membangun kemandirian siswa. 

3. Dapat membina tanggung jawab dan disiplin siswa. 

4. Dapat mengembangkan kreativitas siswa. 

Kelemahan dari metode resitasi adalah sebagai berikut: 

1. Siswa sulit dikontrol mengenai pengerjaan tugas. 

2. Khususnya untuk tugas kelompok, tidak jarang yang aktif 

mengerjakan dan menyelesaikan adalah anggota tertentu saja, 

sedangkan anggota lainnya tidak berpartisipasi dengan baik. 

3. Tidak mudah memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan 

individu siswa. 

 

                                                           
31

 Miterianifa, Strategi Pembelajaran Kimia, Pekanbaru, Pustaka Mulya, 2013, hlm. 66 
32

 Djamarah. Op. Cit., hlm. 98-99 
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c. Langkah-langkah Metode Resitasi 

Langkah-langkah menggunakan metode resitasi yaitu:
33

 

1. Fase Pemberian Tugas 

Tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya 

mempertimbangkan; tujuan yang akan dicapai, jenis tugas yang jelas 

dan tepat sehingga anak mengerti apa yang ditugaskan tersebut, sesuai 

dengan kemampuan siswa, ada petunjuk/sumber yang dapat 

membantu pekerjaan siswa, dan waktu yang cukup untuk mengerjakan 

tugas tersebut. 

2. Fase Pelaksanaan Tugas 

a) Diberikan bimbingan/pengawasan oleh guru. 

b) Diberikan dorongan sehingga anak mau melaksanakannya. 

c) Diusahakan dikerjakan oleh siswa sendiri, tidak menyuruh orang 

lain. 

d) Dianjurkan agar siswa mencatat hasil-hasil yang ia peroleh dengan 

baik dan sistematik. 

3. Fase Mempertanggungjawabkan Tugas 

a) Laporan siswa baik lisan/tertulis dari apa yang telah dikerjakannya. 

b) Ada tanya jawab dan diskusi. 

c) Penilaian hasil pekerjan siswa baik dengan tes maupun nontes atau 

cara lainnya. 

                                                           
33

 Miterianifa, Op. Cit., hlm. 67 
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Tugas yang dikerjakan siswa dapat berupa lisan/tertulis. Namun 

demikian, mereka harus bisa mempertanggungjawabkan tugas yang 

telah mereka kerjakan tersebut. 

4. Kemampuan Kognitif 

Belajar merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi 

dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya. 

Belajar adalah aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi 

aktif dengan lingkungan yang mengahasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. Perubahan itu diperoleh melalui usaha 

(bukan karena kematangan), menetap dalam waktu yang relatif lama dan 

merupakan hasil pengalaman.
34

  

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya.
35

 Dalam sistem pendidikan 

nasional rumusan tujuan pendidikan, mengunakan klasifikasi hasil belajar 

dari Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi tiga 

ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotor. Diantara 

ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru 

disekolah karena dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan 

pengajaran.  

                                                           
34

 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, hal.45 
35

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Jakarta, PT. Abdi Maha Satya, 

2009, hlm. 96 
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Ranah kognitif dalam hasil belajar mencakup beberapa jenjang proses 

berfikir diantaranya:
36

 

a. Pengetahuan (knowledge), adalah kemampuan seseorang untuk 

mengingat-ingat kembali (recall) atau mengenali kembali tentang 

nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus, dan sebagainya, tanpa 

mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya.  

b. Pemahaman (comprehension), adalah kemampuan seseorang untuk 

mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan 

diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang 

sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. 

c. Penerapan (application), adalah kesanggupan seseorang untuk 

menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara, ataupun 

metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan 

sebagainya dalam situasi yang baru dan konkret. 

d. Analisis (analysis), mencakup kemampuan untuk merinci suatu 

kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan atau 

organisasinya dapat dipahami dengan baik. 

e. Sistesis (synthesis), adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau 

menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang 

lebih kecil dan mampu memahami hubungan diantara bagian-bagian 

atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor yang lainnya. 

                                                           
36

 Agung Hudi Kurniawan, Pengaruh Kemampuan Kognitif terhadap Kemampuan 

Psikomotorik Mata Pelajaran Produktif Alat Ukur Siswa Kelas X Jurusan Teknik Kendaraan 

Ringan di SMK Muhammadiyah Prambanan, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2012, 

hlm.12 
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5. Materi Hidrokarbon 

a. Pengertian Hidrokarbon 

Hidrokarbon adalah senyawa yang hanya mengandung unsur 

karbon dan hidrogen. Hidrogen terbagi terbagi atas dua : 

1. Alifatik yaitu senyawa hidrokarbon yang berbentuk rantai terbuka 

linear atau bercabang. Hidrokarbon alifatik terbagi atas alkana, alkena, 

dan alkuna. 

2. Siklik yaitu senyawa hidrokarbon yang mengandung karbon yang 

saling berikatan membentuk satu cincin atau lebih. Hidrokarbon siklik 

ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu: asiklik dan aromatik. Asiklik 

disebut juga sikloalkana karena sifat reaksi kimia yang sama dengan 

hidrokarbon alifatik. Sedangkan senyawa aromatik sangat berbeda 

dengan alifatik.
37

  

b. Kekhasan Atom Karbon 

1) Karbon dapat membuat empat ikatan kovalen tunggal yang cukup kuat 

dengan atom lain (seperti CH4, CF4, dan CCl4) dengan struktur 

tetrahedral. 

2) Satu atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen dengan atom 

karbon lain, dapat pula sambung-menyambung dan disebut rantai 

karbon seperti dalam C2H6:  

C C

H

HH

H

H

H

  

                                                           
37

 Yuni Fatisa, Kimia Organik I, Pekanbaru, Kreasi Edukasi, 2014, hlm. 44 
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3) Rantai karbon dalam senyawa organik dapat merupakan rantai lurus, 

bercabang, dan melingkar (siklik). Contohnya: 

Rantai karbon lurus    

C C C C C C C C C
 

Rantai karbon bercabang 

C C C C C

C
    

Rantai karbon melingkar 

C

C

C

C

H

H

H

H

H H

H H

 

4) Antara dua atom karbon yang berdekatan dapat terbentuk ikatan 

rangkap dua atau tiga. 

5) Atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen dengan atom 

elektronegatif lain, seperti: O, N, S dan halogen (F, Cl, Br dan I).
38

 

c. Membedakan antara atom karbon primer, sekunder, tersier, dan 

karterner 

Berdasarkan jumlah atom karbon lain yang langsung terikat 

padanya, atom karbon terbagi atas:
39

 

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

atom karbon lainnya. 

                                                           
38

 Syukri S, Kimia Dasar 3, Bandung, Penerbit ITB, 1999, hlm. 684 
39

 Yuni Fatisa, Op. Cit, hlm. 45 
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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. 

d. Pengelompokan senyawa hidrokarbon berdasarkan kejenuhan 

ikatan 

1) Hidrokarbon jenuh, hanya mengandung ikatan tunggal karbon-karbon. 

Contohnya golongan alkana. 

2) Hidrokarbon tak jenuh, mengandung ikatan majemuk karbon-karbon, 

baik ikatan rangkap, ikatan rangkap tiga, atau keduanya. Contohnya 

golongan alkena dan alkuna.
40

 

e. Tata nama Alkana, Alkena dan Alkuna 

1) Alkana 

Alkana sering disebut hidrokarbon jenuh. Hal ini karena alkana 

hanya mempunyai atom karbon dan atom hidrogen serta mempunyai 

ikatan tunggal C dan H saja di dalam molekulnya. Kadangkala alkana 

disebut dengan nama senyawa alifatik. Alkana mempunyai rumus 

umum CnH2n+2.
41

 

 

 

                                                           
40

 Harold Hart, dkk, Kimia Organik, Jakarta, Erlangga, 2003, hlm. 43 
41
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Tabel II.2 Deret Homolog Alkana 

Jumlah Atom C Rumus Molekul Tata Nama 

1 CH4 Metana 

2 C2H6 Etana 

3 C3H8 Propana 

4 C4H10 Butana 

5 C5H12 Pentana 

6 C6H14 Heksana 

7 C7H16 Heptana 

8 C8H18 Oktana 

9 C9H20 Nonana 

10 C10H22 Dekana 

11 C11H24 Undekana 

12 C12H26 Dodekana 

13 C13H28 Tridekana 

14 C14H30 Tetradekana 

15 C15H32 Pentadekana 

16 C16H34 Heksadekana 

17 C17H36 Heptadekana 

18 C18H38 Oktadekana 

19 C19H40 Nonadekana 

20 C20H42 Eikosana 
 

Aturan IUPAC untuk penamaan Alkana: 

a) Nama umum untuk hidrokarbon jenuh asiklik ialah alkana. Akhiran 

–ana digunakan untuk semua hidrokarbon jenuh. 

b) Alkana tanpa cabang dinamai sesuai dengan banyaknya atom 

karbon.  

c) Untuk alkana dengan cabang, nama dasarnya ialah rantai lurus 

terpanjang yang terbentuk dari atom-atom karbon. 

d) Gugus yang merekat pada rantai utama dinamakan substituen. 

Susbstituen jenuh yang hanya mengandung karbon dan hidrogen 

dinamakan gugus alkil. Gugus alkil dinamai dengan mengambil 

nama alkana yang mempunyai jumlah atom karbon yang sama dan 

mengubah akhiran –ana menjadi –il. 
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e) Rantai utama dinomori sehingga substituen pertama yang dijumpai 

di sepanjang rantai memperoleh nomor rendah.  

f) Jika terdapat dua atau lebih substituen, urutkan berdasarkan abjad. 

g) Nama IUPAC untuk hidrokarbon ditulis sebagai satu kata. Nomor 

dipisahkan satu dengan lainnya dengan menggunakan tanda koma 

dan dipisahkan dengan huruf oleh tanda hubung. Tidak ada spasi di 

antara substituen yang dinamai terakhir dan nama alkana induk 

yang mengikutinya.
42

 

Contoh: 

CH3 CH CH2 CH3

CH3  

  2-metilbutana 

2) Alkena 

Alkena ialah senyawa yang mengandung ikatan rangkap karbon-

karbon.
43

 Rumus umum alkena adalah CnH2n.
44

 Aturan IUPAC untuk 

penamaan Alkena: 

a) Akhiran –ena digunakan untuk menunjukkan ikatan rangkap karbon-

karbon. Bila terdapat lebih dari satu ikatan rangkap, gunakan akhiran -

diena, triena dan seterusnya. 

b) Pilihlah rantai terpanjang yang mengandung karbon dengan ikatan 

rangkap. 
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c) Nomori rantai dari ujung terdekat dengan ikatan majemuk, sehingga 

atom karbon pada ikatan itu memperoleh nomor terkecil. 

d) Nyatakan posisi ikatan majemuk dengan menggunakan atom karbon 

dengan nomor terendah dari ikatan tersebut. 

e) Jika terdapat lebih dari satu ikatan majemuk, nomori dari ujung 

terdekat dengan ikatan majemuk pertama.
45

  

Contoh: 

   CH3 CH CH CH3   

2-butena 

3) Alkuna 

Alkuna adalah senyawa yang mengandung rangkap tiga karbon-

karbon. Rumus molekul alkuna adalah CnH2n-2. 

Penamaan alkuna mirip dengan penamaan alkena. Akhiran –ena 

diganti dengan –una. Bila terdapat lebih dari satu ikatan rangkap, 

gunakan akhiran –diuna, triuna dan seterusnya.
46

 Contoh: 

  CH3 C C CH3     

   2-butuna 

 

 

 

f. Sifat fisik senyawa hidrokarbon 

1) Alkana 
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Alkana adalah senyawa non polar. Alkana tidak dapat membentuk 

ikatan hidrogen dengan air, sehingga alkana tidak larut dalam air. 

Alkana larut dalam pelarut non polar atau sedikit polar seperti 

benzena, dietil eter, dan lain-lain. 

Karena sifat molekulnya yang non polar, alkana memiliki titik 

didih lebih rendah daripada kebanyakan senyawa organik dan gaya 

tarik antar molekulnya juga rendah. Interaksi yang terjadi diantara 

molekul-molekul alkana adalah gaya tarik van der Waals. Interaksi ini 

juga menyebabkan titik didih alkana meningkat dengan bertambah 

panjangnya rantai dan menurun jika rantainya bercabang atau 

bentuknya lebih menyerupai bola.
47

 

2) Alkena 

Alkena bersifat nonpolar dan lebih reaktif dibandingkan alkana 

karena mengandung ikatan rangkap. Ikatan rangkap dalam alkena 

mengandung satu ikatan σ dan ikatan π.
48

 

3) Alkuna 

Setiap karbon pada rangkap tiga terhibridisasi sp dan linear 

dengan sudut 180º. Ikatan pada alkuna mengandung satu ikatan σ dan 

dua ikatan π.
49
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g. Isomer 

Rumus molekul suatu zat menyatakan banyaknya atom yang ada, 

tetapi rumus struktur menyatakan bagaimana atom-atom tersebut 

tersusun. Kadang-kadang dimungkinkan untuk menyusun atom yang 

sama lebih dari satu cara dan masih memenuhi valensinya. Molekul yang 

memiliki jenis dan jumlah atom yang sama tetapi berbeda susunannya 

dinamakan isomer-isomer, yaitu istilah yang berasal dari bahasa Yunani 

(isos, sama, dan meros, bagian).
50

  

Isomer struktur adalah molekul-molekul yang mempunyai rumus 

molekul yang sama, tetapi strukturnya berbeda.
51

 Isomer struktural dapat 

dibedakan menjadi:
52

  

1. Isomer rantai 

Isomer rantai adalah isomer-isomer yang berbeda pada struktur 

rantai C. Contoh: C4H10 

CH3 CH2 CH2 CH3   n-butana 

CH3 CH CH3

CH3     2-metilpropana 

2. Isomer posisi 

Isomer posisi adalah isomer-isomer yang mempunyai rantai yang 

sama, tetapi letak gugus fungsi atau substituennya berbeda, namun 

tidak mengubah kerangka atom karbonnya.  
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Contoh: C4H8 

CH3 CH2 CH CH2  1-butena 

CH3 CH CH CH3   2-butena 

3. Isomer gugus fungsi 

Isomer gugus fungsi adalah isomer-isomer dengan rumus molekul 

yang sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Contoh: C2H6O 

CH3 – CH2 – OH etil alkohol 

CH3 – O – CH3 dimetil eter 

Isomer ruang adalah isomer-isomer yang berbeda pada tata letak 

atom C di dalam ruang. Terdapat dua tipe isomeri ruang, yaitu isomeri 

geometri dan isomeri optik.
53

 

1. Isomer geometri 

Jenis isomer ini hanya terdapat pada senyawa alkena dan senyawa 

siklik. Ikatan rangkap C꞊C terjadi dari satu ikatan σ dan satu ikatan π. 

Untuk menentukan pembrerian awalan cis dan trans, maka perlu 

diadakan pembedaan gugus/atom yang terletak pada atom C-sp
2
. 

2. Isomer optik 

Pada isomer geometri cis-trans terdapat perbedaan sifat fisik 

maupun kimia. Pada sisomer optik, kedua sifat tersebut sama, dan 

perbedaannya terletak pada kemampuan untuk mempolarisasikan 

cahaya, apakah akan dipolarisasikan searah putaran jarum jam (+) atau 
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berlawanan arah putaran jarum jam (-). Isomer optik disebut sebagai 

enantiomer, dan setiap enantiomer yang mempunyai sebuah atom C* 

atau sebuah pusat khiral, akan mempunyai pasangan sehingga akan 

membentuk sepasang “benda” dan “bayangan” yang tidak saling 

menutupi satu sama lain bila dedekatkan atau dihimpitkan. 

h. Jenis reaksi kimia organik 

Ada empat jenis reaksi yang dikenal, yaitu reaksi substitusi, reaksi 

adisi, reaksi eliminasi serta reaksi oksidasi dan reduksi.
54

 

1. Reaksi substitusi, yaitu reaksi penggantian gugus atau atom oleh 

gugus atau atom lain. Contoh: 

C2H6 + Br2 → C2H5Br + HBr 

2. Reaksi eliminasi,  yaitu reaksi hilangnya satu bagian atom atau 

beberapa atom dari satu molekul, selanjutnya terbentuk ikatan π. 

CH3 − CH3 → CH2 = CH2 + H2 

3. Reaksi adisi, yaitu reaksi penambahan suatu gugus ke suatu ikatan 

rangkap (π) dan dua ikatan sigma (σ) terbentuk. 

CH ≡ CH + Cl2 → CH = CH 

                          Cl      Cl 

4. Reaksi oksidasi dan reduksi, reaksi oksidasi diartikan sebagai 

penambahan oksigen ke dalam molekul atau lepasnya hidrogen dari 

molekul, sedangkan reaksi reduksi adalah keluarnya oksigen dari 

molekul atau masuknya hidrogen ke dalam molekul.  
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Contoh: 

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + kalor (212,8 kkal/mol) 

Keadaan reduksi     keadaan oksidasi 

Contoh reaksi oksidasi lainnya: 

CH2 = CH2 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O 

C3H4 + 4O2 → 3CO2 + 2H2O 

6. Pengaruh Penerapan Pembelajaran Kooperatif Make A Match Dengan 

Metode Resitasi Terhadap Hasil Belajar Kimia 

Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar 

yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.
55

 Pembelajaran 

kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar dalam kelompok. Ada unsur 

dasar pembelajaran kooperatif yang membedakan dengan pembelajaran 

kelompok yang dilakukan asal-asalan. Dalam pembelajaran kooperatif 

proses pembelajaran tidak harus belajar dari guru kepada siswa.
56

 Jadi, 

pembelajaran kooperatif bisa menjadikan pembelajaran yang lebih efektif. 

Metode Make A Match (membuat pasangan) merupakan salah satu 

jenis dari metode dalam pembelajaran kooperatif. Salah satu keunggulan 

teknik ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu 

konsep atau topik, dalam suasana yang menyenangkan.
57

 Sedangkan metode 

tugas dan resitasi tidak sama dengan pekerjaan rumah, tetapi lebih luas dari 

itu. Tugas dan resitasi merangsang anak untuk aktif belajar baik secara 
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individu atau kelompok.
58

 Dengan demikian, selain pembelajaran menjadi 

menyenangkan bagi siswa, siswa juga dituntut aktif serta dapat 

bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri maupun kelompok serta 

semanagt untuk disiplin dan kerja keras. Sehingga, hasil belajar yang 

diharapakan dapat tercapai dengan baik. Karena hasil belajar merupakan 

kemampuan yang dimiliki siswa dari pengalaman belajarnya. 

B. Penelitian yang relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wessy Nira Putri (2017),
59

 dari penelitian 

yang telah dilakukan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran kimia menggunakan model pembelajaran 

kooperatif Make A Match dengan media gambar pada pokok bahasan ikatan 

kimia kelas X MA Darul Hikmah Pekanbaru. Dari hasil pengolahan data 

akhir dimana nilai thitung = 2,11 dan ttabel = 2,00324, menunjukkan thitung>ttabel 

dengan Kp sebesar 7,3%. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ririn Arista, dkk (2017),
60

 Dari penelitian 

yang telah dilakukan didapat hasil yaitu pembelajaran menggunakan model 

kooperatif Make A Match pada materi reaksi reduksi oksidasi memberikan 

pengaruh yang tinggi terhadap hasil belajar siswa dengan harga effect size 

0,86 dengan persentase sebesar 30,52%.  
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Aida Suryati (2013),
61

 Dari penelitian yang 

telah dilakukan didapat hasil yaitu adanya pegaruh metode resitasi dengan 

menggunakan peta konsep terhadap prestasi belajar kimia siswa pada pokok 

bahasan hidrokarbon di kelas X SMA Negeri 3 Selat Panjang Kabupaten 

Kepulauan Meranti dengan derajat pengaruhnya sebesar 9,93%. 

Perbedaan penelitian yang relevan dengan penelitian yang peneliti 

laksanakan adalah peneliti menggunakan model pembelajaran Make A 

Match dengan metode resitasi terhadap hasil belajar kimia siswa pada 

materi hidrokarbon, sedangkan penelitian di atas ada yang menggunakan 

model pembelajaran Make A Match pada materi redoks dan ikatan kimia, 

metode resitasi menggunakan peta konsep terhadap prestasi belajar kimia 

siswa. Sedangkan persamaan penelitian yang relevan dengan penelitian 

yang peneliti laksanakan ialah penggunaan model pembelajaran Make A 

Match dan penggunaan metode resitasi terhadap hasil belajar siswa. 

C. Konsep Operasional 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam 2 variabel, yaitu : 

a. Variabel bebas, yang menjadi variabel bebas adalah model 

pembelajaran Make A Match dengan metode resitasi terhadap hasil 

belajar kimia siswa. 
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b. Variabel terikat, variabel terikat adalah kemampuan kognitif siswa. 

Hasil belajar ini dapat dilihat dari hasil tes yang dilaksanakan pada 

akhir pertemuan. 

Tabel II.3 Rancangan Penelitian 

Kelompok Pretest Perlakuan  Posttest  

Eksperimen  T1 X T2 

Kontrol T1 X T2 

 

Keterangan : 

X : Kelas yang menggunakan pembelajaran Make A Match dengan 

metode resitasi 

T1 : Pretest di kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

T2 : Posttest di kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

-    : Tidak diberikan perlakuan. 

 

2. Prosedur Penelitian  

Prosedur pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Tahap persiapan 

1. Peneliti menetapkan kelas penelitian yaitu kelas X Sekolah Menengah 

Atas Negeri 2 Rumbio Jaya tahun ajaran 2016/2017 sebagai subjek 

penelitian. 

2. Peneliti menetapkan materi pelajaran yang akan disajikan yaitu pada 

pokok bahasa hidrokarbon. 

3. Peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari 

silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, kartu soal dan kartu 

jawaban. 

4. Peneliti mempersiapkan instrument pengumpulan data yaitu soal uji 

homogenitas, soal pretest/posttest. 

 



35 

 

b. Tahap pelaksanaan 

1. Siswa melakukan uji homogenitas pada siswa kelas X Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Rumbio Jaya untuk menentukan kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

2. Hasil uji homogenitas yang telah diperoleh maka dipilih dua kelas 

secara acak untuk dijadikan sebagai kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

3. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan pretest pada kedua 

kelas untuk mengetahui kemampuan dasar siswa mengenai pokok 

bahasan hidrokarbon. Nilai pretest nantinya akan digunakan untuk 

pengolahan data akhir. 

4. Selanjutnya pada kelas eksperimen diberikan perlakuan model 

pembelajaran Make A Match dengan metode resitasi. Adapun 

langkah-langkah pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

a. Kelas eksperimen 

1) Peneliti menginformasikan materi yang dipelajari. 

2) Peneliti menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan 

pembelajaran. 

3) Peneliti menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan dengan 

pembelajaran kooperatif Make A Match dengan metode resitasi. 

a) Eksplorasi 

1. Peneliti menjelaskan materi untuk dipahami siswa agar 

kegiatan berikutnya berjalan lancar. 
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b) Elaborasi 

1. Peneliti memanggil beberapa orang siswa ke depan kelas. 

2. Siswa yang terpanggil membentuk 2 barisan. 

3. Siswa mempersiapkan diri untuk mengambil masing-

masing satu kartu yang telah disediakan. 

4. Peneliti membagikan kartu yang berisi soal dan jawaban. 

5. Siswa membuka kartu dan memikirkan pasangan kartu 

yang cocok dari kartunya. 

6. Siswa diminta mencocokkan kartunya masing-masing. 

7. Siswa duduk berdekatan dengan pasangannya dan 

membahas soal beserta jawaban yang mereka peroleh. 

8. Siswa yang belum mendapatkan kartu dipanggil ke depan 

kelas dan melakukan hal yang sama. 

c) Konfirmasi 

1. Peneliti memanggil pasangan kelompok secara acak untuk 

maju ke depan kelas. 

2. Pasangan kelompok yang terpanggil membacakan soal dan 

jawaban dari kartu mereka dan membahasanya. 

3. Siswa lain diberikan kesempatan untuk bertanya. 

4. Peneliti memberikan tanggapan terhadap hasil kerja 

mereka. 
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5. Peneliti memberikan penugasan (resitasi) kepada siswa 

untuk meringkas pembahasan yang mereka peroleh dari 

pasangan kartunya tadi. 

6. Peneliti memberikan penghargaan kepada kelompok 

dengan hasil akhir tertinggi. 

7. Peneliti memberikan evaluasi dalam bentuk LKS. 

b. Kelas kontrol 

1) Peneliti menginformasikan materi yang akan dipelajari. 

2) Peneliti menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan 

pembelajaran. 

a) Eksplorasi 

1. Peneliti menjelaskan materi kepada siswa dengan metode 

ceramah. 

b) Elaborasi 

1. Siswa memperhatikan peneliti menjelaskan materi 

pelajaran. 

2. Peneliti memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya. 

3. Peneliti memberikan catatan dan soal-soal tentang materi 

kepada siswa. 

4. Siswa membuat cacatan dan mengerjakan soal-soal 

tentang materi pelajaran yang peneliti berikan. 

5. Peneliti mengamati kerja siswa. 
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c) Konfirmasi 

1. Siswa yang telah selesai mengerjakan secara bergantian 

maju ke depan kelas untuk membehas soal secara 

bersama-sama. 

2. Peneliti memberikan evaluasi dalam bentuk LKS. 

5. Setelah itu, maka pada kelas eksperimen dan kelas kontrol peneliti 

memberikan test akhir (posttest) untuk menentukan pengaruh model 

pembelajaran Make A Match dengan metode resitasi terhadap hasil 

belajar siswa. 

c. Tahap Akhir 

Setelah semua pokok bahasan hidrokarbon disajikan, maka pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol peneliti memberikan tes akhir 

(posttest) untuk menentukan pengaruh pembelajaran model Make A 

Match dengan metode resitasi terhadap hasil belajar siswa. 

1. Data akhir (selisih dari pretest dan posttest) yang diperoleh dari 

kedua kelas akan dianalisis dengan menggunakan rumus statistik. 

2. Pelaporan. 

 

 

 

 

 



39 

 

D. Hipotesis  

Ha: Ada pengaruh penerapan model kooperatif tipe Make A Match dengan 

metode resitasi terhadap hasil belajar kimia siswa pada materi hidrokarbon 

di kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Rumbio Jaya. 

H0: Tidak ada pengaruh penerapan model kooperatif tipe Make A Match 

dengan metode resitasi terhadap hasil belajar kimia siswa pada materi 

hidrokarbon di kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Rumbio Jaya. 


