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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. KONSEP TEORITIS 

1. Model Pembelajaran Kooperatif 

a. Pengertian 

Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pengajaran 

dimana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memlki 

tingkat kemampuan berbeda.
5
 Dalam sistem belajar yang kooperatif, siswa 

belajar bekerja sama dengan anggota lainnya. Dalam model ini, siswa 

memiliki dua tanggung jawab, yaitu mereka belajar untuk dirinya sendiri 

dan membantu sesama anggota kelompok untuk belajar.
6
 

Pembelajaran kooperatif dicirikan oleh struktur tugas, tujuan dan 

penghargaan kooperatif. Siswa yang bekerja dalam situasi pembelajaran 

kooperatif didorong dan dikehendaki untuk bekerja sama pada suatu tugas 

bersama dan mereka harus mengordinasikan usahanya untuk 

menyelesaikan tugasnya.
7
 Pembelajaran kooperatif mempunyai efek 

pembentukan pribadi menjadi lebih positif dalam memandang orang lain. 

Pembelajaran kooperatif tak hanya memacu siswa mempunyai 

kemampuan dalam bidang akademik, tapi secara lebih jauh telah 

                                                           
5 Rusman, Model-Model Pembelajaran, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 209.  
6 Ibid, h. 203. 
7 Ibid, h. 208.  
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mengajarkan siswa bagaimana cara bekerja sama dengan yang lain, 

menerima kekurangan dan menimba kelebihan orang lain.
8
 

b. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif terjadi dari 6 fase 

ditunjukan pada tabel II.1.
9
 

Fase-fase Perilaku guru 

Fase 1: Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan siswa. 

Menjelaskan tujuan pembelajaran 

dan mempersiapkan peserta didik 

untuk belajar. 

Fase 2 : Menyajikan informasi. Mempresentasikan informasi 

kepada peserta didik secara verbal. 

Fase 3 : Mengorganisir peserta 

didik kedalam kelompok-kelompok 

belajar. 

Memberikan penjelasan kepada 

peserta didik tentang tata cara 

pembentukan kelompok belajar 

dan membantu kelompok 

melakukan transisi yang efisien. 

Fase 4 : Membantu  kerja 

kelompok dan belajar. 

Membantu kelompok-kelompok 

belajar selama peserta didik 

mengerjakan tugasnya. 

Fase 5 : Mengevaluasi. Menguji pengetahuan peserta didik 

mengenai berbagai materi 

pembelajaran atau kelompok-

kelompok mempresentasikan hasil 

kerjanya. 

Fase 6 : Memberikan pengakuan 

atau penghargaan. 

Mempersiapkan cara untuk 

mengakui usaha dan presentasi 

individu maupun kelompok. 

 

c. Kelebihan Model Pembelajaran Kooperatif 

Keunggulan pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut : 

                                                           
8 Rudi Hartono, Ragam Model Belajar yang  Mudah Diterima Murid, Yogyakarta: Diva 

Press, 2013, h. 102-103. 
9 Agus Suprijono, Cooperative Learning, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 65. 
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1) Siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, tetapi dapat 

menambah kepercayaan kemampuan berfikir sendiri, menemukan 

informasi dari berbagai sumber dan belajar dari siswa yang lain. 

2) Mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide. 

3) Menumbuhkan sikap respek pada orang lain, menyadari segala 

keterbatasannya dan bersedia menerima segala perbedaan. 

4) Membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung 

jawab dalam belajar. 

5) Menigkatkan prestasi akademik dan kemampuan sosial. 

6) Mengembangkan kemampuan untuk menguji ide dan pemahaman 

siswa sendiri, serta menerima umpan balik. 

7) Meningkatkan kemampuan siswa menggunakan informasi dan 

mengubah belajar abstrak menjadi nyata (rill). 

8) Meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berfikir.
10

 

d. Kelemahan Pembelajaran Kooperatif 

1) Penilaian yang diberikan dalam pembelajaran kooperatif didasarkan 

kepada hasil kerja kelompok. 

2) Keberhasilan pembelajaran kooperatif dalam mengembangkan 

kesadaran berkelompok memerlukan periode waktu yang cukup 

panjang. 

                                                           
10 Hamruni, Strategi Pembelajaran, Yogyakarta: Insan Madani, 2012, h.129.  



11 

 

3) Walaupun kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan yang 

sangat penting untuk siswa, tetapi banyak aktivitas dalam kehidupan 

yang hanya didasarkan kepada kemampuan secara individual.
11

 

e. Prinsip-prinsip Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Roger dan David Jhonson ada lima unsur dasar dalam 

pembelajaran kooperatif (cooperative Learning), yaitu : 

1) Prinsip ketergantungan positif (positive interdevendence), yaitu dalam 

pembelajaran kooperatif, keberhasilan dalam penyelesaian tugas 

tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. 

Keberhasilan kerja kelompok ditentukan oleh kinerja masing-masing 

anggota kelompok. Oleh karena itu, semua anggota dalam kelompok 

akan merasakan saling ketergantungan. 

2) Tanggung jawab perseorangan (individual accountability), yaitu 

keberhasilan kelompok sangat tergantung dari masing-masing anggota 

kelompoknya. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok mempunyai 

tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan dalam kelompok 

tersebut. 

3) Interaksi tatap muka (face to face promotion interaction), yaitu 

memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok 

untuk bertatap muka melakukan interaksi dan diskusi untuk saling 

memberi dan menerima informasi dari anggota kelompok lain. 

                                                           
11 Ibid, h.131. 
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4) Partisipasi dan komunikasi (participation communication), yaitu 

melatih siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam 

kegiatan pembelajaran. 

5) Evaluasi proses kelompok, yaitu menjadwalkan waktu khusus bagi 

kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja 

sama mereka, agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif.
12

 

2. Take and Give 

Pemilihan model pembelajaran dapat memacu peserta didik untuk 

lebih aktif dalam belajar. Salah satu alternatif model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa adalah model pembelajaran Take 

and Give. 

a. Pengertian 

Istilah take and give sering diartikan “saling memberi dan saling 

menerima”. Prinsip ini juga menjadi intisari dari model pembelajaran 

take and give. Take and give merupakan model pembelajaran yang 

didukung oleh penyajian data yang diawali dengan pemberian kartu 

kepada siswa. Didalam kartu, ada catatan yang harus dikuasai atau 

dipahami masing-masing siswa dengan kelompoknya. Siswa kemudian 

mencari pasangannya masing-masing untuk bertukar pengetahuan sesuai 

dengan apa yang didapatnya dikartu, lalu kegiatan pembelajaran diakhiri 

                                                           
12 Rusman, Op Cit, h. 212. 
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dengan menanyakan pengetahuan yang mereka miliki dan pengetahuan 

yang mereka terima dari pasangannya.
13

 

Model pembelajaran kooperatif Take and Give adalah suatu model 

pembelajaran yang mengajak siswa untuk saling berbagi mengenai 

materi yang akan dan sedang disampaikan guru.
14

 Komponen penting 

dalam model Take and Give adalah penguasaan materi melalui kartu, 

keterampilan bekerja berpasangan dan sharing informasi, serta evaluasi 

yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman atau penguasaan siswa 

terhadap materi yang diberikan didalam kartu dan kartu pasangannya. 

b. Langkah-langkah model Take and Give 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam model Take and 

Give sebagai berikut : 

1) Buat kartu ukuran ± 10 x 15 cm bagi sejumlah peserta. 

2) Setiap kartu berisi sub materi yang sesuai dengan indikator 

pembelajaran. 

3) Siapkan kelas sebagaimana mestinya. 

4) Jelaskan materi sesuai dengan indikator pembelajaran. 

5) Untuk memantapkan penguasaan peserta, setiap peserta didik diberi 

satu kartu untuk dipelajari lebih kurang 5 menit. 

                                                           
13 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013, h. 242. 
14 Dede Rusmawati, Perbedaan Hasil Belajar Siswa yang Proses Pembelajarannya 

Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Take and Give Dengan Tipe Make a Match 

pada Subkonsep Alat Indra Manusia, Tasikmalaya, 2009, h. 8. 
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6) Semua peserta didik disuruh berdiri dan mencari pasangan untuk 

saling memberi informasi. Setiap siswa harus mencatat nama 

pasangannya dalam kartu. 

7) Demikian seterusnya, sampai setiap peserta dapat saling memberi 

dan menerima materi masing-masing (take and give). 

8) Untuk mengevaluasi keberhasilan berikan siswa pertanyaan yang 

tidak sesuai dengan kartunya (kartu orang lain). 

9) Strategi ini dapat dimodifikasi sesuai keadaan. 

10) Kesimpulan.
15

 

c. Keunggulan model Take and Give 

Keunggulan model pembelajaran Take and Give adalah sebagai 

berikut : 

1) Dapat dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan keinginan dan 

situasi pembelajaran. 

2) Melatih siswa untuk bekerja sama dan menghargai kemampuan 

orang lain. 

3) Melatih siswa untuk berinteraksi secara baik dengan teman sekelas. 

4) Memperdalam dan mempertajam pengetahuan siswa melalui kartu 

yang dibagikan. 

5) Meningkatkan tanggung jawab siswa, sebab masing-masing siswa 

dibebani pertanggungjawaban atas kartunya masing-masing. 

 

                                                           
15 Nanang Hanafiah dan Cucu  Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran, Bandung: Refika 

Aditama, 2012, h. 53-54. 
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d. Kekurangan model Take and Give  

Kelemahan model pembelajaran Take and Give adalah sebagai 

berikut : 

1) Kesulitan dalam mendisiplinkan siswa dalam kelompok-kelompok. 

2) Ketidaksesuaian skill siswa yang memiliki kemampuan akademik 

yang baik dan siswa yang kurang memiliki kemampuan akademik. 

3) Kecenderungan terjadinya free riders dalam setiap kelompok, 

utamanya siswa yang akrab satu sama lain.
16

 

3. Hasil Belajar 

a. Pengertian 

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 menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan, keterampilan dan sikap.
17

 Belajar dilakukan untuk 

mengusahakan adanya perubahan perilaku pada individu yang belajar. 

Perubahan prilaku ini merupakan perolehan yang menjadi hasil belajar.
18

 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan.
19

 Hasil belajar 

seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh 

seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. Hasil belajar dapat 

                                                           
16 Miftahul Huda, Op Cit, h. 243. 
17 Purwanto, Op. Cit, h.38-39. 
18 Ibid, h. 45.  
19 Agus Suprijono, Op.Cit, h. 5. 
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dijelaskan dengan memahami dua kata yang membentuknya, yaitu 

“hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil (product) menunjuk pada suatu 

perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang 

mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Dalam siklus input-

proses-hasil, hasil dapat dengan jelas dibedakan dengan input akibat 

perubahan oleh proses. Begitu pula dengan kegiatan belajar mengajar, 

setelah mengalami belajar, siswa berubah perilakunya dibanding 

sebelumnya.
20

 

Menurut Bloom, hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, 

efektif dan psikomotorik. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup 

kegiatan mental (otak). Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut 

aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Dalam ranah 

kognitif itu terdapat enam jenjang proses berfikir, mulai dari jenjang 

terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang 

yang dimaksud adalah: 1) Pengetahuan/hafalan/ingatan (knowlwdge), 2) 

Pemahaman (comprehension), 3) Penerapan (application), 4) Analisis 

(analysis), 5) Sintesis (synthesis), dan 6) Penilaian (evaluation).
21

 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, 

yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan 

internalisasi. Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar 

keterampilan dan kemampuan bertindak. Adapun enam aspek ranah 

psikomotoris, yakni gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, 

                                                           
20 Purwanto, Op.Cit, h. 44. 
21 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 50.  
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kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan 

keterampilan kompleks, gerakan ekspresif dan interpretatif.
22

 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar digolongkan menjadi 

dua golongan yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah 

faktor yang berasal dari dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor 

ekstern adalah faktor yang berasal dari luar individu yang belajar. 

Faktor-faktor intern meliputi sebagai berikut: 

1. Faktor jasmani 

Meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh. Hasil belajar siswa 

dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. 

Kesehatan adalah keadaan atau hal sehat. Kesehatan seseorang 

berpengaruh terhadap belajarnya. Proses belajar seseorang akan 

terganggu jika kesehatan seseorang terganggu. Agar seseorang dapat 

belajar dengan baik haruslah mengusahakan kesehatan badannya 

tetap terjamin dengan cara selalu mengindahkan ketentuan-ketentuan 

tentang bekerja, belajar, istirahat, tidur, makan, olahraga, rekreasi 

dan ibadah. 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik 

atau kurang sempurna mengenai tubuh atau badan. Cacat tubuh 

dapat berupa buta, tuli, setengah tuli, patah kaki, dan patah tangan, 

lumpuh dan lain-lain. Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi 

                                                           
22 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2000, h. 22-23. 
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belajar. Siswa yang cacat belajarnya juga terganggu. Jika hal itu 

terjadi, hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan yang khusus 

mengenai cacat tubuh.
23

 

2. Faktor Psikologis 

a) Intelegensi siswa 

Intelegensi pada umumnya dapat diartikan sebagai 

kemampuan psikomotor untuk mereaksi rangsangan  atau 

menyesuaikan diri dengan lingkungan degan cara yang tepat.  

Jadi, intelegensi sebenarnya bukan persoalan kualitas otak saja, 

melainkan juga kualitas organ-organ tubuh lainnya. 

b) Sikap siswa 

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi efektif yang 

berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan 

cara yang relatif tetap terhadap orang, barang, dan sebagainya, 

baik secara positif maupun negatif. 

c) Bakat siswa 

Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan 

akan terealisasikan sesudah belajar atau berlatih. Bakat pun 

merupakan salah satu unsur yang berpengaruh terhadap belajar 

siswa.    

 

 

                                                           
23 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta, 

2003, h. 54-55. 
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d) Minat siswa 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat 

besar pengaruhnya terhadap belajar. Semakin besar minat 

seseorang dalam belajar maka semakin besar kemungkinan 

hasil belajar kimia meningkat dan sebagainya. 

e) Motivasi siswa 

Motivasi adalah keadaan internal organisme baik 

manusia atau hewan yang mendorong untuk berbuat sesuatu. 

Motivasi dapat berasal dari dalam diri siswa (motivasi intristik) 

dan dapat pula berasal dari prngaruh luar (motivasi ekstriksik). 

Selain faktor intern, hasil belajar juga dipengaruhi oleh 

faktor ekstern. Adapun faktor-faktor ekstern dikelompokkan menjadi 

3 faktor, yaitu:
24

 

1. Faktor keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga 

berupa: cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, 

suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga. 

2. Faktor sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar mencakup 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi 

siswa dengan siswa, disiplin sekolah, penjara dan waktu sekolah, 

                                                           
24 Ibid., h. 60-70. 
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standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas 

rumah. 

3. Faktor masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga 

berpengaruh terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena 

keadaan siswa dalam masyarakat. Pengaruh tersebut dapat berasal 

dari kegiatan siswa dalam masyarakat, media masa, teman 

bergaul untuk bentuk kehidupan masyarakat. 

4. Hidrokarbon 

a) Pengertian Hidrokarbon 

Karbon merupakan unsur utama dalam senyawa organik yang 

begitu banyak jumlah dan jenisnya.
25

 Karbon memiliki empat elektron 

terluar yang berikatan kovalen dengan atom karbon lain membentuk 

rantai bercabang atau melingkar berupa cincin.
26

 Senyawa karbon atau 

yang biasa dikenal dengan senyawa organik adalah suatu senyawa 

yang unsur-unsur penyusunnya terdiri dari atom karbon dan atom-atom 

hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, halogen atau fosfor.
27

 

Komponen utama minyak bumi dan gas alam, yaitu sumber 

daya yang sekarang memasok sebagian besar sumber energi kita, ialah 

hidrokarbon.
28

 Senyawa organik yang hanya mengandung unsur 

                                                           
25 Syukri S, Kimia Dasar Jilid 3, Bandung: ITB Press,1999, h. 573. 
26 Yayan Sunarya, Kimia Dasar 2, Bandung: CV Yrama Widya, 2012,  h. 449.  
27 Riswiyanto, Kimia Organik, Jakarta : Erlangga, 2009, h. 1.  
28 Hart, Craine dan Hart, Kimia Organik, Jakarta : Erlangga, 2003, h. 43.  
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karbon dan atom hidrogen dikenal dengan nama hidrokarbon.
29

 

Untuk menidentifikasi apakah suatu bahan (zat) merupakan senyyawa 

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 

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. Dalam hidrokarbon ini, atom-atom 

karbon akan berikatan dengan membentuk cincin. 

                                                           
29 Hardjono Sastrohamidjojo, Kimia Organik, Yogyakarta : Gadjah Mada University 

Press, 2011, h. 35.  
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c. Hidrokarbon aromatik. Senyawa lingkar dalam senyawa ini 

mempunyai struktur benzena atau senyawa yang berhubungan 

dengan benzena.
30

 

2) Berdasarkan kekhasan atom karbon 

Sesuai dengan nomor golongannya, karbon mempunyai 4 

elektron valensi. Hal itu menguntungkan karena untuk mencapai 

kestabilan, karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom 

lain. Kekhasan atom karbon yang lain adalah karbon dapat 

membentuk ikatan rangkap dan ikatan rangkap tiga, dan 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 lainnya. 

d. Atom karbon kuarterner, yaitu atom karbon yang mengikat 

secara langsung empat atom karbon lainnya. 

 

 

                                                           
30 Riswiyanto, Op Cit, h. 14.  
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3) Berdasarkan kejenuhan ikatan 

a. Hidrokarbon jenuh, yaitu hidrokarbon yang pada rantai 

karbonnya semua berikatan tunggal. Hidrokarbon ini disebut 

juga sebagai alkana. 

b. Hidrokarbon tak jenuh, yaitu hidrokarbon yang pada rantai 

karbonnya terdapat ikatan rangkap dua atau tiga. Hidrokarbon 

yang mengandung ikatan rangkap dua disebut alkena dan 

hidrokarbon yang mengandung ikatan rangkap tiga disebut 

alkuna. 

a) Alkana 

Alkana mempunyai rumus umum CnH2n+2. Ciri terpenting 

dari molekul hidrokarbon alkana adalah hanya terdapat ikatan 

tunggal. Alkana dikenal sebagai hidrokarbon jenuh.
31

 

Kadangkala alkana disebut juga dengan nama senyawa alifatik, 

atau parafin (parum afinis), yang berarti tidak mudah bereaksi.
32

 

1) Tata nama alkana 

Tata nama senyawa oranik terdiri dari dua macam, yaitu tata 

nama 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. 

                                                           
31 Raymond Chang, Kimia Dasar, Jakarta : Erlangga, 2004, h. 332. 
32 Riswiyanto, Op Cit, h. 18. 
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Tabel II.2 Deret homolog alkana
33

 

Jumlah C Rumus molekul Nama 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

CH4 

C2H6 

C3H8 

C4H10 

C5H12 

C6H14 

C7H16 

C8H18 

C9H20 

C10H22 

Metana 

Etana 

Propana 

Butana 

Pentana 

Heksana 

Heptana 

Oktana 

Nonana 

Dekana 

 

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 nilai karbon 

yang paling panjang dan gunakan rantai karbon yang paling 

panjang sebaga nama pokok senyawa. 

c. Pemberian nomor pada rantai yang paling panjang dimulai 

dari ujung rantai yang paling dekat dengan substituen. 

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. 

                                                           
33 Marham Sitorus, Kimia Organik Umum, Yogyakarta: Graha ilmu, 2010, h. 19. 
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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.
34

 

2) Isomer 

Isomer adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul 

yang sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Pada alkana 

terdapat isomer rantai atau kerangka. 

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 C5 sampai C17 adalah cair. 

c. Alkana rantai lurus memilki titik didih lebih tinggi 

dibandingkan alkana rantai bercabang. Kenaikan titik didih 

pada hakikatnya disebabkan oleh membesarnya gaya van 

der waals.
35

 

d. Alkana dapat mengalami reaksi pembakaran yang 

menghasilkan CO2 dan H2O.  

CH4   +   2O2   →  CO2   +   H2O 

                                                           
34 Hardjono Sastrohamidjojo, Op Cit, h. 49-55. 
35 Fessenden dan Fessenden, Kimia Organik Edisi Ketiga Jilid 1, Jakarta, Erlangga, 1982, 

h. 101. 
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e. Alkana dapat mengalami reaksi cracking, yaitu pemutusan 

rantai karbon menjadi potongan yang lebih pendek. 

Contoh : C14H30 → C7H16 + C7H14 

f. Halogenasi alkana adalah reaksi radikal bebas, sehingga 

untuk mendapatkan hasil tertentu harus dilakukan 

perlakuan tertentu (tahap penghentian). Halogen yang 

umum digunkaan adalah Cl2 yang reaksinya dapat dipacu 

dengan cahaya atau panas. 

Contoh : CH4   + Cl2   →   CH3Cl   +HCl 
36

 

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. 

b) Alkena 

Senyawa organik yang mengandung ikatan ganda dua 

karbon-karbon dinamakan alkena.
37

 Alkena disebut juga senyawa 

hidrokarbon tak jenuh yang mempunyai rumus umum CnH2n.
38

  

 

                                                           
36 Marham Sitorus, Op Cit, h. 28-29.  
37 Antony C.Wilbraham and Michael S. Matta, Kimia Organik dan Hayati, Bnadung ; 

ITB, 1992, h. 40. 
38 Yuni Fatisa, Kimia Organik 1, Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2014, h. 68. 
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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 karbon-karbon. 

b. Bila terdapat rantai cabang atau substituen, 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, dsb, sesuai 

dengan jumlah substituen yang sama. 

d. Bila terdapat substituen yang berbeda, maka nama 

substituen disusun berdasarkan abjad (dalam bahasa 

inggris) atau berdasarkan urutan ukuran/besar substituen.
39

 

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. 

                                                           
39 Hardjono Sastrohamidjojo, Op Cit, h. 105. 
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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.
40

 

c. Alkena dapat mengalami reaksi pembakaran yang 

menghasilkan gas CO2 dan H2O. 

d. Reaksi polimerisasi adalah penggabungan molekul 

sederhana menjadi molekul yang lebih besar. 

4) Kegunaan alkena 

Dalam industri alkena dibuat dari alkana melalui 

pemanasan dengan katalis, yaitu dengan proses yang disebut 

perengkahan atau cracking. Alkena, khususnya suku-suku 

rendah, adalah bahan baku industri yang sangat penting, 

misalnya untuk membuat plastik, karet sintesis dan alkohol. 

c) Alkuna 

Alkuna adalah senyawa yang mengandung rangkap tiga 

karbon-karbon. Rumus umum molekul alkuna adalah CnH2n-2.
41

 

                                                           
40 Riswiyanto, Op Cit, h. 20. 
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Ikatan rangkap tiga pada alkuna menyebabkan panjang ikatan 

alkuna lebih pendek daripada panjang ikatan alkana.
42

 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 karbon-karbon. Rangkaian 

ini merupakan nama pokok. 

b. Bila terdapat rantai cabang atau substituen, maka 

kedudukan substituen diberi nomor sedemikian, karbon 

yang memiliki ikatan rangkap tiga diberi nomor yang paling 

kecil. 

c. Bila terdapat substituen sama, maka ssenyawa diberi 

awalan di, tri, tetra, dsb. 

d. Bila terdapat substituen yang berbeda, makaurutan 

substituen berdasarkan abjad (dalam bahasa inggris) atau 

berdasarkan urutan besar atau ukuran.
43

 

2) Isomer 

Pada alkuna terdapat isomer rantai dan posisi. 

                                                                                                                                                                
41 Yuni Fatisa, Op Cit, h. 77. 
42 Riswiyanto, Op Cit, h. 22.  
43 Hardjono Sastrohamidjojo, Op Cit, h. 209. 
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3) Sifat- 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 positif parsial (sebagian).
44

 

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 

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 

5. Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Take and Give Terhadap 

Hasil Belajar 

Proses pembelajaran berlangsung jika ada interaksi antara guru dan 

siswa. Fakta yang terjadi dilapangan bahwa dalam proses pembelajaran 

sering terjadi diskusi yang tidak terarah, yang menyebabkan suasana 

pembelajaran kurang menarik dan membosankan. Pembelajaran yang 

                                                           
44 Fessenden dan Fessenden, Op Cit, h. 380. 
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membosankan tentunya tidak dapat membantu siswa dalam 

mengembangkan potensinya secara optimal. Siswa tidak mampu 

mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga hasil belajar yang 

didapatkan tidak sesuai dengan yang diinginkan. 

Potensi siswa dapat dikembangkan dalam proses pembelajaran 

apabila siswa terlibat atau melibatkan diri dalam proses pembelajaran. 

Agar siswa merasakan bagaimana indahnya mendapatkan ilmu yang baru, 

mengetahui yang belum diketahui sebelumnya dan menemukan sendiri 

mengenai suatu konsep dalam pembelajaran. Salah satu model 

pembelajaran yang cocok untuk permasalahan ini adalah Model 

Pembelajaran Kooperatif Take and Give, dimana model pembelajaran ini 

dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Model 

pembelajaran ini juga dapat menciptakan suasana kelas yang tidak 

membosankan, karena siswa saling bekerja sama dan memiliki tanggung 

jawab dan siswa juga dilatih untuk memperdalam pengetahuan, sehingga 

siswa dapat mengingatnya dalam waktu yang lama. 

Salah satu materi yang cocok untuk model pembelajaran ini adalah 

pokok bahasan hidrokarbon. Siswa dapat mengidentifikasi unsur C, H dan 

O, mendeskripsikan kekhasan atom karbon, membedakan atom C primer, 

sekunder, tersier dan kuartener, mengelompokkan senyawa hidrokarbon 

berdasarkan kejenuhan ikatan, memberi nama senyawa alkana, alkena dan 

alkuna, menyimpulkan hubungan titik didih senyawa hidrokarbon dengan 

Mr nya, menentukan isomer struktur atau isomer geometri dan menuliskan 
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reaksi sederhana pada alkana, alkena dan alkuna. Model pembelajaran 

kooperatif take and give dapat membangkitkan siswa untuk ikut serta 

dalam proses pembelajaran, karena pada model pembelajaran ini siswa 

memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap kartu yang dimilikinya, 

dan siswa dapat memahami materi yang diberikan oleh guru, sebelum 

bertukar informasi dengan teman-teman yang lain. Dalam model 

pembelajaran kooperatif take and give, tahap evaluasi berperan penting, 

karena dengan adanya evaluasi guru dapat mengetahui pemahaman atau 

penguasaan siswa terhadap materi yang diberikan didalam kartu dan kartu 

pasangannya. Sehingga penggunaan model ini dalam materi hidrokarbon 

akan mempengaruhi hasil belajar siswa.  

B. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian Iklil Luqyana, Zulfa Amrina dan Edrizon tahun 2015 Prodi 

Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Bung Hatta. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran 

kooperatif tipe Take and Give pada kelas eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan kelas kontrol,yaitu 78,47 pada kelas eksperimen  dan 64,32 

pada kelas kontrol.
45

 

2. Penelitian Fitriyaningsih tahun 2014 Prodi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan UNS. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran kooperatif tipe Take and Give pada kelas eksperimen lebih 

                                                           
45 Iklil Luqyana, Zulfa Amrina dan Edrizon, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Take and Give dalam Pembelajaran Matematika Siswa Kelas X SMA Pembangunan Laboratorium 

UNP, Jurnal. Padang: Universitas Bung Hatta. 2015. 
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baik dari metode diskusi pada kelas kontrol. Dengan perolehan hasil 

posttest siswa kelas eksperimen adalah 84,74 dan kelas kontrol 76,90.
46

 

3. Penelitian Dedi Miswar, Nani Suwarni dan Septiana FKIP Unila. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model 

pemebelajaran Take and Give dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 

yaitu 55,88% menjadi 82,35%.
47

 

Persamaan penelitian antara peneliti dengan penelitian terdahulu 

adalah model pembelajaran yang digunakan, yaitu sama-sama 

menggunakan model pembelajaran kooperatif take and give. Sedangkan 

perbedaannya terdapat pada variabel terikat, pada penelitian ini peneliti 

hanya menfokuskan pada pengaruh model pembelajaran kooperatif take 

and give terhadap hasil belajar kimia siswa pada pokok bahasan 

hidrokarbon saja, namun pada penelitian yang relevan variabel terikatnya 

yaitu, hasil belajar matematika siswa, aktivitas dan hasil belajar IPA. 

C. Konsep Operasional 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan 2 variabel, yaitu : 

a. Variabel bebas, yang menjadi variabel bebas adalah model 

pembelajaran kooperatif Take and Give. 

                                                           
46 Fitriyaningsih, Keefektifan Model Take and Give terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar 

IPA, Jurnal. Surakarta: UNS. 2014. 
47 Dedi Miswar, Nani Suwarni dan Septiana, Peningkatan Hasil Belajar IPA Siswa 

Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Take and Give, Jurnal. Lampung : UNS. 2014. 
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b. 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 : 

a. Tahap persiapan 

1) Menetapkan kelas penelitian, yaitu kelas X SMA Negeri 1 Kuantan 

Mudik tahun ajaran 2015/2016 sebagai subjek penelitian. 

2) Menetapkan pokok bahasan yang akan disajikan pada penelitian, 

yaitu hidrokarbon. 

3) Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus, program 

semester, RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), lembar 

observasi guru, lembar observasi siswa, lembar evaluasi, soal uji 

homogenitas, soal pretest dan posttest. 

4) Melakukan uji homogenitas untuk kedua kelas sampel dan 

mengelolah soal tes ulangan peserta didik dan selanjutnya memilih 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

b. Tahap pelaksanaan 

1) Memberikan pretest kepada kedua kelas sampel mengenai pokok 

bahasan hidrokarbon. Nilai pretest ini digunakan untuk pengolahan 

data akhir. 

2) Pada kelas eksperimen diberikan perlakuan model pembelajaran 

Take and Give, sedangkan kelas kontrol tanpa model pembelajaran 
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Take and Give. Adapun langkah-langkah pelaksanaannya adalah 

sebagai berikut : 

a) Kelas eksperimen 

(1) Guru membuat kartu ukuran ± 10 x 15 cm yang berisi sub 

materi yang sesuai dengan indikator pembelajaran. 

(2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

(3) Guru membagi siswa dalam kelompok kecil 4-5 orang. 

(4) Guru menjelaskan materi sesuai indikator pembelajaran. 

(5) Guru membagikan kartu kepada siswa untuk dipelajari 

lebih kurang 5 menit. 

(6) Siswa diminta untuk saling memberi informasi dengan 

teman sekelompoknya dan setiap siswa harus mencatat 

nama teman yang diberi informasi pada kartu. 

(7) Demikian seterusnya, sampai setiap siswa dapat saling 

memberi dan menerima informasi masing-masing (take and 

give). 

(8) Guru memberikan siswa pertanyaan yang tidak sesuai 

dengan kartunya (kartu orang lain) untuk mengevaluasi 

keberhasilan siswa. 

(9) Guru memberikan lembar evaluasi dan meminta siswa 

untuk mengerjakannya secara individu. 

(10) Guru mengumpulkan lembar evaluasi siswa dan 

membahas secara bersama. 



36 

 

(11) Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pelajaran. 

b) Kelas kontrol 

(1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

(2) Guru melakukan proses pembelajaran seperti biasa dengan 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. 

(3) Guru membagikan lembar evaluasi mengenai materi yang 

dipelajari. 

(4) Guru membimbing siswa menyelesaikan soal-soal yang ada 

di lembar evaluasi. 

(5) Guru mengumpulkan lembar evaluasi yang telah dikerjakan 

siswa. 

(6) Guru membimbing siswa menyimpulkan materi yang ttelah 

dipelajari. 

c. Tahap akhir 

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

kedua kelas akan dianalisis menggunakan rumus statistik. 

2) Pelaporan. 
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Secara rinci tahapan  pelaksanaan penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut : 
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D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan 

masalah dan akan dilakukan pembuktian. Berdasarkan teori yang telah 

dikemukakan sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

𝐻0 : Tidak terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif Take 

and Give terhadap hasil belajar kimia siswa pada pokok bahasan 

hidrokarbon kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kuantan Mudik. 

𝐻𝑎  :  Terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif Take and 

Give terhadap hasil belajar kimia siswa pada pokok bahasan 

hidrokarbon kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kuantan Mudik. 


