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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Konsep Teoritis 

1. Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif digunakan sebagai salah satu model 

yang bervariasi untuk diterapkan kepada siswa agar dapat memperbaiki 

proses pembelajaran, dimana siswa dapat bekerja sama dalam satu 

kelompok, metode kooperatif juga membuat siswa memiliki hubungan 

sosial yang baik dimana siswa berusaha menyelesaikan masalah bersama. 

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran 

kelompok yang memiliki aturan-aturan tertentu. Prinsip dasar 

pembelajaran kooperatif adalah siswa membentuk kelompok kecil dan 

saling mengajar sesamanya untuk tujuan bersama. 

Dalam pembelajaran kooperatif siswa pandai mengajar siswa yang 

kurang pandai tanpa merasa dirugikan. Siswa yang kurang pandai dapat 

belajar dalam suasana yang menyenangkan karena banyak teman yang 

membantu dalam memotivasinya. Siswa yang sebelumnya merasa 

bersikap pasif setelah menggunakan pembelajaran kooperatif akan 

terpaksa berpartisipasi secara aktif agar bisa diterima oleh anggota 

kelompoknya.  

Adapun ciri-ciri pembelajaran yang lebih detail adalah : 

a. Memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk siswa dalam suatu 

perkembangan tertentu 
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b. Terdapat mekanisme, langkah-langkah, metode dan teknik yang 

direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

c. Fokus materi jelas, terarah dan terencana dengan baik 

d. Adanya aktivitas siswa merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya 

kegiatan pembelajaran 

e. Faktor  guru yang cermat dan tepat 

f. Terdapatnya pola aturan yang ditaati guru dan siswa dalam proporsi 

masing-masing 

g. Limit waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran 

h. Evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi produk  

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih dipimpin oleh guru 

atau diarahkan oleh guru.
13

 Dimana guru menetapkan tugas dan 

pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan informasi 

yang dirancang untuk membentuk siswa menyelesaikan masalah yang 

dimaksud. Guru biasanya menetapkan bentuk ujian tertentu pada tugas 

akhir. Pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mengoptimalkan 

hasil belajar, selain itu juga efektif untuk mengembangkan keterampilan 

sosial siswa serta kreativitas siswa dalam berfikir dan mengemukakan 

pendapat. 

 

 

                                                             
13Agus Suprijono, Op. Cit,. hal. 54. 
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2. Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

Model pembelajaran Think Pair Share (TPS) merupakan Metode yang 

sederhana, namun sangat bermanfaat ini dikembangkan pertama kali oleh 

frank lyman dari university of Maryland.
14

 Seperti namanya “thinking”, 

pembelajaran ini diawali dengan guru mengajukan pertanyaan atau isu 

yang terkait dengan pelajaran untuk dipikirkan oleh siswa. Guru 

memberikan kesempatan kepada mereka memikirkan jawabannya. 

Selanjutnya, “pairing”, pada tahap ini guru meminta siswa berpasang- 

pasangan. Beri kesempatan pasangan-pasangan itu untuk berdiskusi. 

Diharapkan diskusi ini dapat memperdalam makna dari jawaban yang 

telah dipikirkannya melalui intersubjektif dengan pasangannya. 

Hasil diskusi intersubjektif di tiap-tiap pasangan, hasilnya dibicarakan 

dengan seluruh pasangan di kelas. Tahap ini dikenal dengan “sharing”. 

Dalam kegiatan ini diharapkan tanya jawab yang mendorong pada 

pengonstruksian pengetahuan secara integratif. Siswa dapat menemukan 

struktur dari pengetahuan yang dipelajarinya. 

a. Langkah-langkah 

1) Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin 

dicapai. 

2) Siswa diminta untuk berfikir tentang materi atau permasalahan 

yang disampaikan guru. 

                                                             
14Miftahul Huda, Cooperative Learning Metode, Teknik, Struktur dan Model Penerapan, 

(Yogyakarta:  Pusaka Pelajar, 2011), hal. 132. 
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3) Siswa diminta berpasangan dengan teman sebelahnya (satu 

kelompok, beranggotakan 2 orang) dan mengutarakan hasil 

pemikiran masing-masing. 

4) Guru memimpin hasil diskusi kecil, tiap kelompok mengemukakan 

hasil diskusinya. 

5) Berawal dari kegiatan tersebut, guru mengarahkan pembicaraan 

pada pokok permasalahan dan menambah materi yang belum 

diungkapkan para siswa. 

6) Guru memberi kesimpulan. 

7) Penutup. 

b. Kelebihan dan Kekurangan Model TPS 

1) Kelebihan Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

Model pembelajaran Think Pair Share (TPS) baik digunakan 

dalam rangka melatih berfikir siswa secara baik. Untuk itu, model 

pembelajaran Think Pair Share (TPS) ini menekankan pada 

peningkatan daya nalar siswa,  daya kritis siswa, daya imajinasi 

siswa dan daya analisis terhadap suatu permasalahan. Dengan 

demikian kelebihan model pembelajaran Think Pair Share yaitu: 

a) Dapat meningkatkan daya nalar siswa, daya kritis siswa, daya 

imajinasi siswa dan daya analisis terhadap suatu permasalahan. 

b) Meningkatkan kerjasama antar siswa karena mereka dibentuk 

dalam kelompok. 
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c) Meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan 

menghargai pendapat orang lain. 

d) Meningkatkan kemampuan siswa dalam menyampaikan 

pendapat sebagai implementasi ilmu pengetahuannya. 

e) Guru lebih memungkinkan untuk menambah pengetahuan anak 

ketika selesai diskusi. 

2) Kekurangan Model TPS 

Sedangkan yang menjadi kekurangan dari model pembelajaran ini 

adalah: 

a) Sulit menentukan permasalahan yang cocok dengan tingkat 

pemikiran siswa. 

b) Bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada 

tidak dipersiapkan baik oleh guru maupun siswa. 

c) Kurang terbiasa memulai pembelajaran dengan suatu 

permasalahan yang ril atau nyata. 

d) Pengalaman siswa dalam menyelesaikan  masalah relatif 

terbatas.
15

 

3. Kemampuan Awal 

Glaser mengemukakan bahwa pembelajaran memiliki empat 

komponen, yaitu analisis isi bidang studi, diagnosis kemampuan awal 

siswa, proses pembelajaran, dan pengukuran hasil belajar. Salah satu yang 

penting dalam pembelajaran adalah diagnosis kemampuan awal. Diagnosis 

                                                             
15Istarani, 58 Model Pembelajaran Inovatif, (Medan: Media Persada, 2014), hal. 67. 
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kemampuan awal perlu dilakukan supaya mengetahui kemampuan yang 

dimiliki siswa, sehingga guru dan siswa dapat menyesuaikan dan selaras 

dalam pembelajaran di dalam kelas.
16

 

Kemampuan awal merupakan penguasaan konsep awal yang harus 

dikuasai siswa sebelum proses pembelajaran berlangsung dengan kata lain 

kemampuan awal adalah pengetahuan, keterampilan yang relevan yang 

dimiliki pada saat akan mulai mengikuti suatu pembelajaran. Jadi, 

kemampuan yang diperoleh siswa dari pengalaman sebelumnya dapat 

menjadi bekal untuk mengikuti pengalaman belajar berikutnya. Benyamin 

S. Bloom menyatakan bahwa ”Kemampuan awal (Cognitive Entery 

Behavior) berkaitan dengan berbagai tipe pengetahuan, keterampilan 

kompetensi yang dipersyaratkan yang sesuai untuk mempelajari tugas atau 

satu set tugas khusus yang baru”. Ini dapat diartikan kemampuan awal 

adalah pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang telah dipelajari 

atau dikuasai siswa sebagai prasyarat untuk mempelajari tugas-tugas 

pembelajaran baru. Sesuai dengan pendapat Gagne, bahwa ”kemampuan 

awal atau pengetahuan awal harus lebih rendah daripada pengetahuan atau 

kemampuan yang baru”. Jadi, kemampuan awal merupakan prasyarat yang 

harus dimiliki siswa sebelum memasuki materi pelajaran berikutnya yang 

lebih tinggi. 

Pengetahuan awal (prior knowledge) merupakan salah satu 

karakteristik siswa. Keberagaman latar belakang dan pengalaman 

                                                             
16Hawa Liberna, Jurnal Peningkatan Kemampuan Berfikir Kritis Matematika Siswa 

Melalui Penggunaan Model Improve, (Mataram, 2013) hal. 193. 
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menyebabkan pengetahuan awal masing-masing siswa tidaklah sama. 

Mereka yang memiliki pengetahuan awal yang tinggi dapat belajar lebih 

baik daripada teman-temannya yang berkemampuan dibawah rata-rata atau 

rendah. 

Pengetahuan awal yang didapatkan siswa sebelum pembelajaran 

mempengaruhi proses belajar secara signifikan. Jika pengetahuan awal 

baik, guru dan siswa lebih mudah untuk berinteraksi secara positif 

sehingga memudahkan proses pembelajaran. Terlebih lagi dalam 

pembelajaran kimia terdapat tingkatan-tingkatan pengetahuan yang saling 

terkait dan semakin kompleks di kemudian hari. Mereka yang memiliki 

kemampuan awal tinggi lebih mudah mengingat informasi yang telah 

mereka peroleh dan lebih cepat memahami materi yang telah dipelajari. 

Guru perlu mengetahui sejauh mana pengetahuan awal siswanya sehingga 

jika pengetahuan awalnya sudah cukup baik, maka tidak perlu lagi dibahas 

dalam pembelajaran.
17

 

Kemampuan awal sangat penting  dalam proses pembelajaran. Dengan 

mengetahui kemampuan awal yang dimiliki siswa sebagai seorang guru 

akan mendapatkan gambaran mengenai kemampuan/kompetensi yang 

dimiliki oleh siswa sebagai prasyarat terhadap bahan baru yang akan 

disampaikan, menurut Rabber yang dikutip oleh Siwi Puji Astuti yang 

mengatakan bahwa kemampuan awal adalah prasyarat awal untuk 

mengetahui adanya perubahan. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa 

                                                             
17Pribadi, B.A, Op. Cit,. hal. 164. 
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kemampuan awal adalah bekal pengetahuan yang sesuai yang dimiliki 

siswa dan penting diketahui dalam proses pembelajaran. Menurut Nur 

kemampuan awal adalah sekumpulan pengetahuan dan pengalaman 

individu yang diperoleh sepanjang perjalanan hidup mereka dan apa yang 

ia bawa kepada suatu pengalaman belajar baru.
18

 

Untuk itu peneliti mengambil suatu kriteria untuk menentukan 

kemampuan awal siswa. Kriteria pengelompokan kemampuan awal bisa 

dilihat pada Tabel II.1: 

Tabel II.1 Kriteria Pengelompokan Kemampuan Awal
19

 

 

 

 

 

 

4. Kemampuan Kognitif 

a. Definisi Kemampuan Kognitif 

Teori psikologi kognitif adalah bagian terpenting dari sains 

kognitif yang telah memberi kontribusi yang sangat berarti dalam 

perkembangan psikologi belajar. Sains kognitif merupakan himpunan 

disiplin yang terdiri atas: psikologi kognitif, ilmu-ilmu komputer, 

linguistik, intelegensi buatan, matematika, epistemology, dan 

neuropsychology (psikologi syaraf). Pendekatan psikologi kognitif 

lebih menekankan arti penting proses internal, mental manusia. Dalam 

                                                             
18Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik, (Jakarta: 

Presentasi Pustaka, 2007),  hal. 21. 
19Ramon Muhandaz, Jurnal Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi Kelompok 

Terhadap Pemecahan Masalah Matematis Siswa Kelas VIII MTSN Kota Padang, (Pekanbaru, 

2015), hal. 39. 

Kriteria Kemampuan Awal Keterangan 

        Tinggi 

                Sedang  

         Rendah 
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pandangan para ahli kognitif, tingkah laku manusia yang tampak tak 

dapat diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental, yakni: 

motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan sebagainya.
20

 

Psikologi kognitif berkenaan dengan proses belajar, berfikir, dan 

mengetahui. Kemampuan kognitif merupakan kelompok keterampilan 

mental yang esensial pada fungsi-fungsi kemanusiaan. Melalui 

kemampuan kognitif tersebut memungkinkan manusia mengetahui, 

menyadari, mengerti menggunakan abstraksi, menalar, membahas dan 

menjadi kreatif. Suatu analisis tentang sifat kognitif merupakan hal 

yang sangat penting untuk memahami kesulitan belajar. Salah satu 

teori psikologi kognitif yang membahas kesulitan belajar adalah yang 

dikenal dengan teori pemrosesan psikologi.
21

 

Teori pemrosesan psikologis merupakan landasan awal dalam 

bidang kesulitan belajar dengan menghubungkan dalam pemrosesan 

psikologis dengan abnormalitas dalam sistem saraf pusat. Dalam 

mengaplikasikan teori tersebut ke dalam pembelajaran, kekurangan 

atau gangguan dalam persepsi auditoris dan visual memperoleh 

penekanan khusus. Teori ini telah menyediakan suatu landasan dalam 

melaksanakan asesmen dan program pembelajaran anak berkesulitan 

belajar. 

Teori pemrosesan psikologi menganggap bahwa tiap anak berbeda 

dalam kemampuan mental yang mendasari mereka memproses dan 

                                                             
20Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 103. 
21Mulyono Abdurrahman, Loc. Cit,. 
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menggunakan informasi, dan bahwa perbedaan tersebut mempengaruhi 

proses belajar anak. Kesulitan belajar dapat terjadi karena adanya 

kekurangan dalam fungsi pemrosesan psikologi. Dalam kegiatan 

pembelajaran, teori pemrosesan psikologi menyarankan agar setelah 

guru melakukan diagnosis kemampuan dan ketidakmampuan 

pemrosesan psikologi anak melalui observasi atau tes, mereka perlu 

membuat preskripsi atau “resep” metode pengajaran yang sesuai. 

Menurut Lerner ada tiga rancangan pembelajaran yang berbeda yang 

berasal dari teori ini. 

1) Melatih proses yang kurang. 

2) Mengajar melalui proses yang disukai. 

3) Pendekatan kombinasi.
22

 

b. Mengembangkan kecakapan kognitif 

Upaya pengembangan kognitif siswa secara terarah baik oleh orang 

tua maupun oleh guru, sangat penting. Upaya pengembangan fungsi 

ranah kognitif akan berdampak positif bukan hanya terhadap ranah 

kognitif sendiri, melainkan juga terhadap ranah afektif dan psikomotor 

seperti yang akan diuraikan lebih lanjut. 

Sekurang-kurangnya ada dua macam kecakapan kognitif siswa 

yang amat perlu dikembangkan segera khususnya oleh guru, yakni: 

1. Strategi belajar memahami isi materi pelajaran. 

                                                             
22Ibid,. hal. 92-94. 
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2. Strategi menyakini arti penting isi materi pelajaran dan aplikasinya 

serta menyerap pesan-pesan moral yang terkandung dalam materi 

pelajaran tersebut.
23

 

5. Hidrokarbon 

a. Pengertian Hidrokarbon 

Karbon merupakan unsur utama dalam senyawa  organik yang 

begitu banyak jumlah dan jenisnya.
24

 Karbon memiliki empat elektron 

terluar yang berikatan kovalen dengan atom karbon lain membentuk 

rantai bercabang atau melingkar berupa cincin.
25

 Senyawa karbon atau 

yang biasa dikenal dengan senyawa organik adalah suatu senyawa 

yang unsur-unsur penyusunnya terdiri dari atom karbon, hidrogen, 

oksigen, nitrogen, sulfur, halogen, dan fosfor.
26

 

Komponen utama minyak bumi dan gas alam, yaitu sumber daya 

yang sekarang memasok sebagian besar sumber energi kita, ialah 

hidrokarbon.
27

 Senyawa organik yang hanya mengandung unsur 

karbon dan hidrogen dikenal dengan nama hidrokarbon.
28

 Untuk 

mengidentifikasi apakah suatu bahan (zat) merupakan senyawa karbon 

atau tidak, dapat dilakukan dengan membakar bahan tersebut.  

Pembakaran tidak sempurna dari senyawa karbon akan menghasilkan 

zat sisa berupa arang. Sedangkan bila pembakarannya berlangsung  

                                                             
23Muhibbin Syah, Op. Cit,. hal. 50-51. 
24Syukri S, Kimia Dasar Jilid 3, (Bandung: ITB Press, 1999), hal. 573. 
25Yayan Sunarya, Kimia Dasar 2, (Bandung: CV Yrama Widya, 2012), hal. 449. 
26Riswiyanto, Kimia Organik, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 1. 
27Hart, Craine Dan Hart, Kimia Organik, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 43. 
28Hardjono Sastrohamidjojo, Kimia Organik, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

2014), hal. 35. 
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sempurna  akan menghasilkan gas CO2. Keberadaan gas CO2 ini dapat 

diketahui dengan cara mengalirkannya ke air kapur, larutan Ca(OH)2 

atau air barit larutan Ba(OH)2. apabila senyawa yang dibakar sempurna 

merupakan senyawa karbon, air kapur atau air barit akan menjadi 

keruh. 

b. Penggolongan Hidrokarbon  

1) Berdasarkan Strukturnya 

Hidrokarbon dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 

a) Hidrokarbon alifatik. Dalam hidrokarbon ini, atom-atom 

karbon berikatan satu dengan yang lain dalam membentuk 

rantai dan merupakan seri homolog dari molekul CH2. 

Senyawa jenis ini dapat berupa senyawa alkana, alkena, dan 

alkuna. 

b) Hidrokarbon alisiklik, senyawa hidrokarbon ini, atom-atom 

karbon akan berikatan satu sama lain membentuk cincin. 

c) Hidrokarbon aromatik. Senyawa lingkar dalam senyawa ini 

mempunyai struktur benzena atau senyawa yang berhubungan 

dengan benzena.  

2) Berdasarkan Kekhasan Atom Karbon 

Sesuai dengan nomor golongannya, karbon mempunyai 4 

elektron valensi. Hal ini menguntungkan karena untuk mencapai 

kestabilan. Karbon dapat membentuk ikatan kovalen dengan atom 

lain. Kekhasan atom karbon lainnya adalah karbon dapat  
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membentuk ikatan rangkap dua dan ikatan rangkap tiga, atom 

karbon juga mampu berikatan dengan atom karbon lainnya. 

Kemampuan atom karbon untuk mengikat atom karbon 

lainnya, menyebabkan atom karbon memiliki 4 posisi, yaitu:  

a) Atom karbon primer, yaitu atom karbon yang hanya mengikat 

secara langsung satu atom karbon lainnya. 

b) Atom karbon sekunder, yaitu atom karbon yang mengikat 

secara langsung dua atom karbon lainnya. 

c) Atom karbon tersier, yaitu atom karbon yang mengikat secara 

langsung tiga atom karbon lainya. 

d) Atom karbon kuarterner, yaitu atom karbon yang mengikat 

secara langsung empat atom karbon lainnya. 

3) Berdasarkan Kejenuhan Ikatan  

a) Hidrokarbon jenuh, yaitu hidrokarbon yang pada rantai 

karbonnya semua berikatan tunggal. Hidrokarbon ini disebut 

juga sebagai senyawa alkana. 

b) Hidrokarbon tak jenuh, yaitu hidrokarbon yang pada rantai 

karbonnya terdapat ikatan rangkap dua disebut senyawa alkena 

dan rantai hidrokarbon yang mengandung ikatan rangkap tiga 

disebut senyawa alkuna. 

c. Alkana 

Alkana mempunyai rumus umum CnH2n+2. Ciri-ciri terpenting dari 

molekul hidrokarbon alkana adalah hanya terdapat ikatan tunggal. 
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Alkana dikenal sebagai hidrokarbon jenuh.
29

 Kadang kala alkana 

disebut juga dengan nama senyawa alifatik, atau paraffin (parum 

afinis), yang berarti tidak mudah bereaksi.
30

   

1) Tata Nama Alkana 

Tata nama alkana terdiri dari dua macam, yaitu secara 

TRIVIAL dan IUPAC. Penamaan secara TRIVIAL (nama umum) 

cukup rumit sehingga digunakan penamaan sistematik, yaitu secara 

IUPAC (International Union Of Pure And Applied Chemistry). 

Deret homolog alkana tercantum pada Tabel II.2 

Tabel II.2. Deret Homolog Alkana.
31

 

Jumlah Atom C Rumus Molekul 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 

 

 

                                                             
29Raymond Chang, Kimia Dasar, (Jakarta: Erlangga, 2004), hal. 332. 
30Riswiyanto, Op. Cit,. hal. 18. 
31Marham Sitorus, Kimia Organik Umum, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 19. 
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Tata Nama alkana berdasarkan aturan IUPAC sebagai berikut: 

a) Jika alkana tidak memiliki struktur bercabang  (rantai lurus), 

penamaannya sangat sederhana berdasarkan jumlah atom 

karbon yang menyusunnya dan didepan nama tersebut diberi 

huruf  n  (dari kata normal). 

b) Bila rantai karbon bercabang, maka tentukan rantai karbon 

yang paling panjang sebagai nama pokok senyawa. 

c) Pemberian nomor pada rantai yang paling panjang dimulai dari 

ujung rantai yang paling dekat dengan substituen (cabang). 

d) Nama gugus-gugus substituen yang terikat pada rantai yang 

paling panjang sebagai gugus alkil. Berikan nomor pada setiap 

kedudukan gugus alkil yang terikat pada rantai karbon pokok. 

e) Bila terdapat dua substituen atau lebih, maka susunlah 

berdasarkan susunan abjad. Bila terdapat dua substituen gugus 

alkil yang sama atau lebih, maka gunakan awalan di, tri, tetra, 

dan seterusnya hal ini untuk mencegah nama gugus alkil dua 

kali.
32

 

2) Isomer 

Isomer adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul yang 

sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Pada alkana terdapat 

isomer rantai atau isomer kerangka. 

 

                                                             
32Hardjono Sastrohamidjojo, Op. Cit,. Hal. 49-55. 
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3) Sifat Alkana 

a) Alkana adalah senyawa non-polar dan alkana larut dalam 

pelarut non-polar. 

b) Alkana rantai lurus C1 sampai C4 berwujud gas, sementara 

alkana rantai C5 sampai C17 adalah cair. 

c) Alkana rantai lurus memiliki titik didih lebih tinggi 

dibandingkan alkana rantai bercabang.  Kenaikan titik didih 

pada hakikatnya disebabkan  oleh membesarkan gaya Van Der 

Waals.
33

 

d) Alkana dapat mengalami reaksi pembakaran yang 

menghasilkan CO2 dan H2O. 

CH4  +  2O2    CO2  +  H2O 

Alkana dapat mengalami reaksi cracking, yaitu pemutusan 

rantai karbon menjadi potongan yang lebih pendek.  

Contoh : C14H20    C7H16  +   C7H14 

e)  Halogenasi alkana adalah reaksi radikal bebas, sehingga untuk 

mendapatkan hasil tertentu harus dilakukan perlakuan tertentu 

(tahap penghentian). Halogen yang umum digunakan adalah 

Cl2 yang reaksinya dikatalis dengan cahaya atau panas. 

Contoh : CH4  +  Cl2   CH3Cl  +  HCl.
34

  

 

 

                                                             
33Fessenden dan Fessenden, Kimia Organik Edisi Ke Tiga Jilid I, (Jakarta: Erlangga, 

1982),  hal. 101. 
34Marham Sitorus, Op. Cit,. hal. 28-29. 
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4) Kegunaan Alkana 

a) Alkana digunakan sebagai bahan bakar seperti: bensin, LPG, 

solar, dan sebagainya. 

b) Alkana digunakan sebagai pelarut non-polar yang dapat 

melarutkan senyawa non-polar. 

c) Sebagai sumber hidrogen, pelumas, dan bahan baku industri. 

d. Alkena  

Senyawa organik yang mengandung ikatan rangkap dua karbon-

karbon dinamakan alkena.
35

 Alkena disebut juga senyawa hidrokarbon 

tak jenuh yang mempunyai rumus umum CnH2n.
36

 

1) Tata Nama Alkena 

Aturan penamaan alkena mirip pada penamaan alkana. Pada 

penamaan ini akhiran –ana pada alkana diganti –ena untuk alkena. 

Tata nama alkena berdasarkan aturan IUPAC sebagai berikut : 

a) Tentukan rangkaian atom karbon yang paling panjang yang 

mengandung ikatan rangkap dua diantara unsur karbon-karbon. 

b) Bila terdapat rantai cabang, maka substituen diberi nomor 

dengan memberikan nomor yang paling kecil pada atom karbon 

yang memiliki ikatan rangkap dua.  

c) Bila terdapat substituen yang sama lebih daripada satu, maka 

penamaan diberi awalan di, tri, tetra, dan seterusnya, sesuai 

dengan jumlah substituen yang sama. 

                                                             
35Antony C. Wilbraham and Micheal S Matta, Kimia Organik Dan Hayati, (Bandung: ITB 

1992), hal. 40. 
36Yuni Fatisa, Kimia Organik I, (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2014), hal. 68. 
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d) Bila terdapat substituen yang berbeda, maka nama substituen 

disusun berdasarkan abjad (dalam bahasa inggris) atau 

berdasarkan urutan ukuran/besar substituen.
37

   

2) Isomer 

Pada alkena terdapat beberapa isomer, yaitu :  

a) Isomer kerangka adalah isomer yang disebabkan karena adanya 

perbedaan kerangka atom karbonnya. 

b) Isomer posisi adalah isomer yang disebabkan karena adanya 

perbedaan posisi ikatan rangkap. 

c) Isomer geometris (cis-trans) adalah isomer yang terjadi karena 

perbedaan letak bidang yang terdapat pada gugus yang sama. 

3) Sifat Alkena 

a. Alkena tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik 

dan alkena lebih reaktif daripada alkana. 

b. Alkena dapat mengalami reaksi adisi. Reaksi adisi adalah 

reaksi pengubahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal 

dengan cara mengikat atom atau gugus atom dari luar.
38

 

c. Alkena dapat mengalami reaksi pembakaran yang 

menghasilkan gas CO2 dan H2O. 

d. Reaksi polimerisasi adalah penggabungan molekul sederhana 

menjadi molekul yang lebih besar. 

 

                                                             
37Hardjono Sastrohamidjojo, Op. Cit,. hal. 105. 
38Riswiyanto, Op. Cit,. hal. 20. 
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4) Kegunaan Alkena 

Dalam industri alkena dibuat dari alkana melalui pemanasan 

dengan katalis, yaitu dengan proses yang disebut perengkahan atau 

cracking.  

e. Alkuna 

Alkuna adalah senyawa yang mengandung rangkap tiga diantara 

unsur karbon-karbon. Rumus umum molekul alkuna adalah CnH2n-2.
39

 

Ikatan rangkap tiga pada alkuna menyebabkan panjang ikatan alkuna 

lebih pendek daripada panjang ikatan alkana.
40

 Alkuna merupakan 

senyawa hidrokarbon tidak jenuh. 

1) Tata Nama Alkuna 

Aturan penamaan alkuna mirip pada penamaan alkena. Pada 

penamaan ini akhiran –ena pada alkena diganti –una untuk alkuna. 

Tata nama alkuna berdasarkan aturan IUPAC sebagai berikut: 

a) Tentukan rantai karbon yang paling panjang yang mengandung 

ikatan rangkap tiga diantara unsur karbon-karbon. Rangkaian 

ini merupakan nama pokok. 

b) Bila terdapat rantai cabang atau substituen, maka kedudukan 

substituen diberi nomor,  karbon  yang memiliki ikatan rangkap 

tiga diberi nomor yang paling kecil. 

c) Bila terdapat substituen sama, maka senyawa diberi awalan di, 

tri, tetra, dan sebagainya. 

                                                             
39Yuni Fatisa, Op. Cit,. hal. 77. 
40Riswiyanto, Op Cit,. hal. 22. 
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d) Bila terdapat substituen yang berbeda, maka  urutan substituen 

berdasarkan  abjad (dalam bahasa inggris) atau berdasarkan 

urutan besar atau ukuran.
41

 

2) Isomer  

Pada alkuna terdapat isomer rantai dan posisi. 

3) Sifat Alkuna  

a) Alkuna bersifat non-polar, tetapi sedikit lebih mudah larut  

dalam air daripada alkana, sebab pada alkuna  terdapat elektron 

pi terbuka yang ditarik oleh hidrogen (dari air) yang bermuatan 

parsial positif (sebagian).
42

 

b) Alkuna dapat mengalami reaksi adisi sama seperti alkena. 

c) Alkuna dapat mengalami reaksi oksidasi yang menghasilkan 

gas CO2 dan H2O. 

4) Kegunaan Alkuna 

Alkuna yang mempunyai nilai ekonomis penting hanyalah 

etuna (C2H2). Etuna atau lebih dikenal dengan nama asetilena 

merupakan gas yang dihasilkan jika karbid (kalsium karbida) 

direaksikan dengan air. Gas ini sering digunakan sebagai bahan 

bakar untuk pengelasan. Dengan reaksi sebagai berikut:  

CaC2  +  2H2O    Ca(OH)2  +   C2H2 

 

 

                                                             
41Hardjono Sastrohamidjojo, Op. Cit,. hal. 209. 
42Fessenden dan Fessenden, Op. Cit,. hal. 380. 



32 

 

 
 

f. Reaksi-Reaksi Senyawa Hidrokarbon 

1) Reaksi Oksidasi 

Pembakaran senyawa hidrokarbon  (alkana, alkena, dan alkuna) 

dengan oksigen menghasilkan senyawa CO, CO2, dan H2O 

bergantung pada pembakarannya sempurna atau tidak. Perhatikan 

perubahan bilangan oksidasi masing-masing unsur dalam 

senyawanya pada reaksi pembakaran metana. 

CH4  +  2O2    CO2  +  H2O. 

2) Reaksi Subtitusi 

Reaksi subtitusi adalah reaksi penggantian atom atau gugus suatu 

molekul (senyawa karbon) oleh atom atau gugus lainnya. 

3) Reaksi Adisi 

Reaksi adisi adalah reaksi pengubahan ikatan rangkap (dua atau 

tiga) menjadi ikatan tunggal. 

4) Reaksi Eliminasi 

Reaksi eliminasi adalah reaksi pelepasan suatu molekul dari atom-

atom yang berdekatan dalam suatu pereaksi. 

B. Pengaruh Think Pair Share (TPS) Ditinjau Dari Kemampuan Awal 

Terhadap Kemampuan Kognitif Siswa 

Proses pembelajaran berlangsung jika ada interaksi antara guru dan siswa. 

Fakta yang terjadi dilapangan dalam proses pembelajaran sering terjadi 

diskusi yang tidak terarah, yang menyebabkan suasana pembelajaran kurang 

menarik dan membosankan. Selain itu seringkali siswa kesulitan dalam 
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memahami pelajaran disebabkan karena kurang menguasai materi 

penunjang/pendukung dari materi baru yang akan disampaikan. Pada 

umumnya pengetahuan awal seringkali dianggap sama oleh guru padahal 

kenyataan yang ditemui dilapangan belum tentu demikian. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share baik digunakan 

dalam rangka melatih berfikir siswa secara baik. Untuk itu model 

pembelajaran Think Pair Share (TPS) ini menekankan pada peningkatan daya 

nalar siswa, daya kritis siswa, daya imajinasi siswa dan daya analisis terhadap 

suatu permasalahan. Dengan demikian model pembelajaran Think Pair Share 

(TPS) dapat meningkatkan daya nalar, daya kritis, daya imajinasi siswa, dan 

daya analisis terhadap suatu permasalahan. Selain itu dapat meningkatkan 

kerjasama antar siswa karena mereka dibentuk dalam kelompok dan 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan menghargai pendapat 

orang lain serta meningkatkan kemampuan siswa dalam menyampaikan 

pendapat sebagai implementasi ilmu pengetahuannya. Sehingga guru lebih 

memungkinkan untuk menambahkan pengetahuan siswa ketika selesai diskusi. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) berhubungan 

erat dengan kemampuan awal dimana siswa mengerjakan tugas secara 

individu dengan kemampuan awal yang dimiliki masing-masing siswa. 

Kemudian tahap selanjutnya didiskusikan dengan teman kelompok. Model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dapat mengonstruksikan 

pengetahuan baru dengan pengetahuan awal yang telah dimiliki oleh siswa, 

selain itu dapat mengoptimalkan kemampuan kognitif siswa. 



34 

 

 
 

C. Penelitian Yang Relevan 

1. Tania Oktabri Kharisma, tahun 2013, Jurusan Pendidikan Kimia, FKIP, 

Universitas Sebelas Maret, menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif 

yang signifikan antara prior knowledge dengan prestasi belajar pada 

materi ikatan kimia diperoleh nilai signifikan dari koefisien korelasi 

pearson 0,442.
43

 

2. Rosita Fitri Herawati, tahun 2013, jurusan pendidikan kimia, Universitas 

Sebelas Maret, menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa dengan 

kemampuan awal tinggi lebih tinggi daripada siswa dengan kemampuan 

awal rendah pada materi laju reaksi. Diperoleh prestasi kognitif Fhitung 

10.78 > Ftabel 4,00 (signifikansi 0.002 < 0.05) 
44

 

3. Aisah Ika Wardhani, Tahun 2014, Jurusan Pendidikan Kimia, Universitas 

Sebelas Maret, menunjukkan terdapat perbedaan prestasi belajar kognitif 

model Think Pair Share (TPS) strategi peta konsep dan peta pikiran. Hal 

ini dibuktikan dari perhitungan uji t-dua arah dengan taraf signifikan 5% 

dengan hasil uji t-dua arah diperoleh thitung = 2,05 > ttabel = 2,00 pada 

materi ikatan kimia.
45

 

4. Dita Kusuma Wardani, tahun 2013, Jurusan Pendidikan Kimia, 

Universitas Negeri Surakarta. Menunjukkan bahwa ada perbedaan prestasi 

belajar kognitif dan afektif siswa  dengan metode pembelajaran TPS dan 

NHT pada materi pokok Hidrokarbon. Dari rumus anava dua jalan dengan 

                                                             
43Tania Oktabri Kharisma, Loc. Cit,.  
44Rosita Fitri Herawati, Loc. Cit,. 
45Aisah Ika Wardhani, Loc. Cit,. 
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sel tak sama aspek kognitif menunjukkan bahwa Fhitung 8.196 > Ftabel 4.000 

dan p-value (0.006) < α (0.050) 
46

 

Berdasarkan penelitian relevan diatas, peneliti bermaksud untuk 

mengkombinasikan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

(TPS) tersebut dengan kemampuan awal siswa. Perbedaan yang terdapat 

antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak 

pada waktu, tempat, strategi pembelajaran, variabel, tujuan penelitian dan 

materi yang akan diteliti. 

D. Konsep Operasional 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam 3 variabel, yaitu : 

a. Variabel bebas, yang menjadi variabel bebas adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS). 

b. Variabel moderator, yang menjadi variabel moderator adalah prior 

knowledge atau kemampuan awal siswa. 

c. Variabel terikat, hasil belajar siswa merupakan variabel terikat. Hasil 

belajar ini dapat dilihat dari hasil tes yang dilaksanakan pada akhir 

pertemuan. 

2. Prosedur Penelitian 

Prosedur dari penelitian ini adalah : 

 

 

                                                             
46Dita Kusuma Wardani, Op. Cit,. hal. 62. 
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a. Tahap Persiapan 

1) Menetapkan kelas penelitian yaitu kelas X SMA Negeri 7 

Pekanbaru sebagai subjek penelitian. 

2) Menetapkan pokok bahasan yang akan disajikan pada penelitian 

yaitu materi Hidrokarbon. 

3) Mempersiapkan soal tes kemampuan awal. 

4) Melakukan tes kemampuan awal siswa dengan menyebarkan soal 

tes kemampuan awal kepada siswa kelas X SMA Negeri 7  

Pekanbaru. 

5) Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus, program 

semester, RPP (Rencana Pelajaran Pembelajaran), lembar kerja 

siswa (LKS), soal pretest dan posttest. 

6) Mempersiapkan instrumen pengumpulan data yaitu data untuk uji 

homogenitas. 

7) Melalukan uji homogenitas untuk kedua kelas sampel dan 

mengolah hasil tes ulangan siswa dan selanjutnya memilih kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

8) Memberikan pretest kepada kedua kelas sampel mengenai pokok 

bahasan senyawa Hidrokarbon. 

9) Membentuk kelompok kooperatif yang berjumlah 2 orang yang 

bersifat homogen secara akademi. 

10) Menyiapkan lembar observasi untuk guru. 
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b. Tahap Pelaksanaan Pembelajaran 

Setelah didapat kelas eksperimen dan kelas kontrol maka pada 

kelas eksperimen diberikan perlakuan model pembelajaran kooperatif 

Think Pair Share (TPS) ditinjau dari Prior Knowledge, sedangkan 

kelas kontrol menggunakan metode konvensional ditinjau dari Prior 

Knowledge. Adapun langkah-langkah pelaksanaannya adalah sebagai 

berikut : 

1) Kelas Eksperimen 

a) Pendahuluan 

(1) Peneliti membuka pembelajaran dengan salam. 

(2) Peneliti mengajak siswa untuk berdoa agar ilmu yang 

didapat lebih bermakna dan mendapat pemahaman yang 

baik. 

(3) Peneliti mengabsen, menanyakan kabar siswa. 

(4) Peneliti memeriksa kesiapan siswa sebelum memulai 

pembelajaran. 

(5) Peneliti menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share (TPS). 

(6) Peneliti memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa. 

(7) Peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran serta 

kompetensi yang harus dikuasi siswa mengenai materi 

hidrokarbon. 
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b) Kegiatan Inti 

(1) Peneliti membentuk beberapa kelompok siswa dengan 

kemampuan awal tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan 

hasil tes kemampuan awal siswa yang telah dilaksanakan 

pada bulan Maret. 

(2) Peneliti menyampaikan materi pembelajaran yang akan 

dipelajari. 

(3) Peneliti membuka sesi tanya jawab kepada siswa. 

(4) Peneliti membagikan LKS kepada siswa untuk dikerjakan 

oleh masing-masing siswa. 

(5) Kegiatan kelompok kooperatif yang berlangsung :  

(a) Thinking (berfikir) 

Siswa berfikir secara individu tentang jawaban dari 

LKS yang telah diberikan oleh guru. 

(b) Pairing (berpasangan) 

Peneliti meminta siswa berpasangan untuk 

mendiskusikan, pada tahap ini diharapkan dapat berbagi 

jawaban dan bagi siswa yang sudah paham dapat 

menjelaskan kepada teman atau pasangan 

kelompoknya. 

(c) Sharing (berbagi) 

Peneliti meminta siswa berpasang-pasangan untuk 

berbagi hasil diskusi dengan seluruhan kawan kelasnya. 
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Bagi kelompok lain diharapkan memberi tanggapan 

atau pertanyaan. 

c) Penutup 

(1) Peneliti memberikan evaluasi, dikerjakan secara individu 

dalam waktu yang telah ditentukan peneliti. Skor yang 

diperoleh dalam evaluasi ini selanjutnya diproses untuk 

disumbangkan sebagai skor kelompok. 

(2) Peneliti bersama dengan siswa menyimpulkan hasil diskusi  

pada materi yang telah dipelajari. 

(3) Penetili memberikan penghargaan kelompok, dari nilai 

perkembangan individu berdasarkan selisih perolehan skor 

tes awal dengan skor tes akhir. Kemudian skor individu 

dijumlahkan dan selanjutnya dibagi dengan jumlah anggota 

kelompok maka diperoleh skor kelompok. 

(4) Peneliti menyampaikan informasi tentang materi pelajaran 

yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. 

(5) Peneliti menutup pelajaran dan mengucapkan salam. 

2) Kelas Kontrol 

a) Pendahuluan 

(1) Peneliti membuka pelajaran dengan salam. 

(2) Peneliti mengajak siswa untuk berdoa agar ilmu yang 

didapat lebih bermakna dan mendapat pemahaman yang 

baik. 
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(3) Peneliti mengabsen, menanyakan kabar siswa. 

(4) Peneliti memeriksa kesiapan siswa sebelum memulai 

pembelajaran. 

(5) Peneliti memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa. 

(6) Peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran serta 

kompetensi yang harus dikuasi siswa mengenai materi 

hidrokarbon. 

b) Kegiatan Inti 

(1) Peneliti membagi dua bagian siswa dengan kemampuan 

awal yang tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan hasil tes 

kemampuan awal siswa yang telah dilaksanakan pada bulan 

Maret. 

(2) Guru menyampaikan materi pembelajaran sesuai indicator 

pertemuan. 

(3) Siswa mendengarkan dan mencatat materi pelajaran yang 

diberikan. 

(4) Siswa diberikan kesempatan untuk tanya jawab dan diskusi. 

(5) Peneliti memberikan LKS kepada siswa dan memintanya 

untuk mengerjakan. 

(6) Selanjutnya, siswa diminta untuk mengumpulkan LKS 

yang telah dikerjakan. 

(7) Peneliti dan siswa bersama-sama untuk membahas jawaban 

dari soal-soal LKS. 
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c) Penutup 

(1) Peneliti menyampaikan informasi tentang materi pelajaran 

yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. 

(2) Peneliti menutup pelajaran dan mengucapkan salam. 

3. Tahap akhir 

Setelah semua pokok bahasan hidrokarbon disajikan, maka pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol peneliti memberikan test akhir (posttest) 

untuk menentukan pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe TPS (Think Pair Share) ditinjau dari kemampuan awal (Prior 

Knowledge) terhadap kemampuan kognitif siswa. 

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

kelas akan dianalisis dengan menggunakan rumus statistik. 

b. Pelaporan 

Proses penelitian kuantitatif dapat dilihat pada Gambar II.1 berikut: 
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Gambar II.1 Bagan Prosedur Penelitian 

Uji Homogenitas 

Kelas eksperimen Kelas kontrol 

Pretest Pretest 

Pembelajaran menggunakan model 

Think Pair Share (TPS) ditinjau dari 

Prior Knowledge. 

Pembelajaran menggunakan metode 

diskusi informasi ditinjau dari Prior 

Knowledge 

Postest Postest 

Pengolahan data penelitian 

Hasil dan pembahasan 

Kesimpulan 

Perumusan Hipotesis 

Pengumpulan Data 

Populasi dan Sampel Pengembangan Instrumen 

Pengujian Instrumen 

Landasan Teori 

Uji Kemampuan Awal 
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E. Hipotesis 

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis yang 

dirumuskan adalah : 

Ha1 :   Ada pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share (TPS) terhadap kemampuan kognitif siswa kelas X pada 

materi hidrokarbon SMA Negeri 7 Pekanbaru 

H01 :  Tidak ada pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share (TPS) terhadap kemampuan kognitif siswa kelas X 

pada materi hidrokarbon SMA Negeri 7 Pekanbaru 

Ha2 :  Ada pengaruh kemampuan awal siswa dengan kategori kemampuan 

awal tinggi, sedang, dan rendah terhadap kemampuan kognitif siswa 

pada materi hidrokarbon di kelas X SMA Negeri 7 Pekanbaru. 

H02 :  Tidak ada pengaruh kemampuan awal siswa dengan kategori tinggi, 

sedang, dan rendah terhadap kemampuan kognitif siswa pada materi 

hidrokarbon di kelas X SMA Negeri 7 Pekanbaru. 

Ha3 :   Ada interaksi antara model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share (TPS) dengan kemampuan awal (Prior Knowledge) terhadap 

kemampuan kognitif siswa kelas X pada materi hidrokarbon SMA 

Negeri 7 Pekanbaru 

H03 :   Tidak Ada interaksi antara model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share (TPS) dengan kemampuan awal (Prior Knowledge) terhadap 

kemampuan kognitif siswa kelas X pada materi hidrokarbon SMA 

Negeri 7 Pekanbaru. 


