
11 

 

BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Konsep Teoritis 

1. Pendekatan Inkuiri Terbimbing 

Kata inkuiri berasal dari bahasa inggris, yaitu to inquire yang 

bermakna sebagai proses bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap 

pertanyaan ilmiah yang diajukan. Inkuiri adalah suatu proses untuk 

memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau 

eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap 

pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan 

berfikir kritis dan logis.
15

 Sasaran utama kegiatan mengajar pada strategi 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar. 

Kegiatan belajar disini adalah kegiatan mental intelektual dan sosial 

emosional. 

b. Keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan 

pengajaran. 

c. Mengembangkan sikap percaya terhadap diri sendiri pada diri siswa 

tentang sesuatu yang ditemukan dalam proses inkuiri. 

Dari beberapa pengertian inkuiri tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa inkuiri merupakan suatu proses untuk memperoleh informasi 

                                                           
15

Sitiatava A Rizema Putra, Op. Cit., hlm. 85. 

11 
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melalui observasi atau eksperimen untuk memecahkan suatu masalah 

dengan menggunakan kemampuan berfikir kritis dan logis. Disinilah peran 

penting sains sebagai dasar pembelajaran.
16

 

Pendekatan inkuiri terbimbing adalah pendekatan inkuiri saat 

guru membimbing siswa melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan 

awal dan mengarahkan kepada suatu diskusi. Guru pun mempunyai peran 

aktif dalam menentukan permasalahan dan tahap-tahap pemecahannya. 

Pendekatan inkuiri terbimbing digunakan bagi siswa yang kurang 

berpengalaman belajar dengan penedekatan inkuiri. Dengan pendekatan 

ini, siswa belajar lebih berorientasi kepada bimbingan dan petunjuk dari 

guru, sehingga ia mampu memahami konsep-konsep pelajaran.
17

 

Langkah-langkah dalam pembelajaran inkuiri terbimbing 

meliputi
18

: 

a. Perumusan Masalah  

Langkah awal adalah menentukan masalah yang ingin didalami 

atau dipecahkan dengan cara mengajukan pertanyaan atau permasalahan. 

Persoalan dapat disiapkan atau diajukan oleh guru. Persoalan sendiri harus 

jelas sehingga dapat dipikirkan, dialami, dan dipecahkan oleh siswa. 

Persoalan diidentifikasi dengan jelas tujuan dari seluruh proses 

pembelajaran atau penyelidikan. Bila persoalan ditentukan oleh guru perlu 

                                                           
16

Ibid. hlm. 86. 
17

Riski Nurhidayah, Loc. Cit. 
18

Trianto, Mendesain Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) di 

Kelas (Surabaya: Cerdas Pustaka Publisher, 2008), hlm. 83-84.  
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diperhatikan bahwa persoalan itu real, dapat dikerjakan oleh siswa, dan 

sesuai dengan kemampuan siswa.   

b. Menyusun hipotesis 

Langkah selanjutnya adalah siswa diminta untuk mengajukan 

jawaban sementara tentang masalah itu. Inilah yang disebut hipotesis. 

Hipotesis siswa perlu dikaji apakah jelas atau tidak. Bila belum, 

sebaikknya guru mencoba membantu memperjelas maksudnya lebih 

dahulu. 

c. Mengumpulkan data 

Langkah selanjutnya adalah siswa mencari dan mengumpulkan 

data sebanyak-banyaknya untuk membuktikan apakah hipotesis mereka 

benar atau tidak.  

d. Menganalisis data 

Data yang sudah dikumpulkan harus dianalisis untuk dapat 

membuktikan dipotesis apakah benar atau tidak. 

e. Menyimpulkan 

Dari data yang telah dikelompokkan dan dianalisis kemudian 

diambil kesimpulan. 

Pada pendekatan itu, siswa akan dihadapkan kepada tugas-tugas 

yang relevan untuk diselesaikan, baik melalui diskusi kelompok maupun 

individual, agar bisa menyelesaikan masalah dan menarik suatu 

kesimpulan secara mandiri. Pada dasarnya, selama proses belajar, siswa 

akan memperoleh pedoman sesuai dengan yang diperlukan. Pada tahap 
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awal, guru banyak memberikan bimbingan. Kemudian, pada tahap-tahap 

berikutnya, bimbingan tersebut dikurangi, sehingga siswa mampu 

melakukan proses inkuiri secara mandiri.
19

 

Bimbingan yang diberikan dapat berupa pertanyaan-pertanyaan dan 

diskusi multiarah yang menggiring siswa agar bisa memahami konsep 

pelajaran matematika. Selain itu, bimbingan dapat pula diberikan melalui 

lembar kerja siswa yang terstruktur. Selama berlangsungnya proses 

belajar, guru harus memantau kelompok diskusi siswa, sehingga guru 

sanggup memberikan petunjuk-petunjuk kepada siswa.
20

 

2. Model Pengembangan 4-D 

Model pengembangan 4-D (Four D) merupakan model 

pengembangan perangkat pembelajaran. Model ini dikembangkan oleh S. 

Thagarajan, Dorothy S. Semmel, dan Melvyn I. Semmel. Model 

pengembangan 4D terdiri atas 4 tahap utama yaitu, Pendefinisian (define), 

Perancangan (design), Pengembangan (develop) dan Penyebaran 

(disseminate), atau menjadi Model 4-P yaitu Pendefinisian, Perancangan, 

Pengembangan dan Penyebaran. 

a. Tahap Pendefinisian (define) 

Tujuan tahap ini adalah menetapkan dan mendefinisikan syarat-

syarat pembelajaran diawali dengan analisis tujuan dari batasan materi 

yang dikembangkan perangkatnya. Tahap ini meliputi 5 langkah pokok, 

                                                           
19

Sitiatava A Rizema Putra, Op.Cit., hlm. 96. 
20

Riski Nurhidayah, Loc. Cit. 
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yaitu: 1) Analisis ujung depan, 2) Analisis siswa, 3) Analisis tugas, 4) 

Analisis konsep, dan 5) Perumusan tujuan pembelajaran. 

b. Tahap Perencanaan (design) 

Tujuan tahap ini adalah menyiapkan prototype perangkat 

pembelajaran. Tahap ini terdiri dari empat langkah yaitu, 1) 

Penyusunan tes acuan patokan, merupakan langkah awal yang 

menghubungkan antara tahap define dan tahap design. Tes disusun 

berdasarkan hasil perumusan Tujuan Pembelajaran Khusus Tes ini 

merupakan suatu alat mengukur terjadinya perubahan tingkah laku pada 

diri siswa setelah kegiatan belajar mengajar, 2) Pemilihan media yang 

sesuai tujuan, untuk menyampaikan materi pelajaran, 3) Pemilihan 

format, 4) Perancangan awal. 

c. Tahap Pengembangan (develop) 

Tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan perangkat 

pembelajaran yang sudah direvisi berdasarkan masukan dari pakar. 

Tahap ini meliputi: 1) validasi perangkat oleh para pakar diikuti dengan 

revisi, 2) simulasi yaitu kegiatan mengoperasionalkan rencana 

pengajaran, dan 3) uji coba terbatas dengan siswa yang sesungguhnya. 

Hasil tahap 2) dan 3) digunakan sebagai dasar revisi. Langkah 

berikutnya adalah uji coba lebih lanjut dengan siswa yang sesuai 

dengan kelas sesungguhnya. 
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d. Tahap Penyebaran (disseminate) 

Pada tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat yang 

telah dikembangkan pada skala yang lebih luas misalnya dikelas lain, 

disekolah lain, oleh guru yang lain.
21

 

3. Handout   

Belajar mengajar sebagai suatu proses merupakan suatu sistem 

yang tidak terlepas dari komponen-komponen yang saling berinteraksi di 

dalamnya. Salah satu komponen dalam proses tersebut adalah bahan ajar. 

Bahan ajar merupakan daya yang bisa dimanfaatkan guru untuk 

kepentingan proses pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Banyak bahan ajar yang bisa digunakan dalam proses belajar 

mengajar, diantaranya handout, buku, modul, LKS, brosur, leaflet, 

wallchart, dan foto/gambar. Bahan ajar tersebut perlu dikembangkan agar 

guru mampu menciptakan situasi yang tidak membosankan bagi siswa.
22

  

Salah satu bentuk bahan ajar yaitu handout merupakan “segala 

sesuatu” yang diberikan kepada peserta didik ketika mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Handout dibuat dengan tujuan untuk memperlancar dan 

memberikan bantuan informasi atau materi pembelajaran sebagai 

pegangan bagi peserta didik. Guru dapat membuat handout dari beberapa 

literatur yang memiliki relevansi dengan kompetensi dasar yang akan 

dicapai oleh siswa.
23

   

                                                           
 

21
Trianto, Op. Cit., hlm. 102-105. 

22
Ika Lestari, Loc. Cit. 

23
Ibid. 
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Bahan ajar ini diberikan kepada peserta didik guna memudahkan 

mereka saat mengikuti proses pembelajaran. Dengan demikian bahan ajar 

ini tentunya bukanlah sesuatu bahan ajar yang mahal, melainkan ekonomis 

dan praktis. Dengan adanya handout guru membantu peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran secara lebih terarah dan terfokus, karena handout 

adalah sejenis kisi-kisi materi ajar yang akan disampaikan guru.
24

 

Guru yang terbiasa berpikir dengan alur pikir yang runtut dapat 

dengan mudah menulis handout ketika akan mengajar. Hal ini karena 

handout berisi pokok-pokok pikiran utama dari materi ajar yang 

disampaikan. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika 

membuat handout, yaitu:  

a. Berisi materi-materi yang pokok saja, bukan uraian detail materi. 

b. Biasanya dibuat untuk tiap bab/ materi pokok/ pokok bahasan. 

c. Bukan dibuat untuk setiap kali pertemuan, karena handout bukan 

rencana pembelajaran. 

d. Dapat disajikan dalam bentuk transparansi, power point dengan LCD, 

atau dalam bentuk cetak. 

e. Meski ringkas, handout mampu memberikan informasi penting tentang 

bahan ajar tersebut. 

Berdasarkan ketiga pengertian diatas dapat diketahui bahwa 

handout merupakan suatu bahan pembelajran yang diberikan secara cuma-

                                                           
24

Mieta Novitaningrum, Loc. Cit.     
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cuma kepada siswa yang berisi tentang ringkasan materi dan materi 

tersebut sesuai dengan kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh siswa. 

a. Fungsi Handout 

Fungsi handout antara lain
25

: 

1) Membantu peseta didik agar tidak perlu mencatat 

2) Sebagai pendamping penjelasan pendidik 

3) Sebagai bahan rujukan peserta didik 

4) Memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar 

5) Pengingat pokok-pokok materi yang diajarkan 

6) Memberi umpan balik 

7) Menilai hasil belajar 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa handout 

memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembelajaran, diantara 

fungsi-fungsi diatas semua mengacu pada kemudahan siswa untuk 

mendapatkan informasi saat mengikuti pembelajran, sehingga dengan 

demikian tujuan pembelajaran akan lebih mudah tercapai.
26

 

b. Tujuan Pembuatan Handout 

Pembuatan handout memiliki beberapa tujuan, yaitu
27

: 

1) Untuk memperlancar dan memberikan bantuan informasi atau materi 

pembelajaran sebagai pegangan bagi peserta didik 

                                                           
25

Andi prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif (Yogyakarta: Diva 

Press, 2011), hlm. 80. 
26

Ahmad Zainudin, “Pengertian Handout dan Fungsi Handout”, Diakses pada web: 

http://pengertiankomplit.blogspot.co.id/2016/03/pengertian-handout-dan-fungsi-handout.html, 

Pada tanggal 17 Januari 2017 pukul 11.05. 
27

Andi prastowo, Loc. Cit. 
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2) Untuk memperkaya pengetahuan pesesrta didik 

3) Untuk mendukung bahan ajar lainnya atau penjelasan dari pendidik. 

Komponen dalam handout ada dua macam yakni identitas 

handout dan materi pokok. Identitas ini berguna untuk mengetahui 

untuk apa, untuk siapa handout tersebut, dan kapan handout itu bisa 

digunakan. Sedangkan jenisnya juga ada dua yaitu: (1) handout untuk 

materi praktikum atau bisa dikatakan sebagai panduan praktik, (2) 

handout untuk materi non praktik atau biasa kita katakan ringkasan/ 

rangkuman materi pokok pembelajran. Komponen handout terdiri 

dari
28

: 

1) Standar kompetensi berisi tujuan yang dicapai siswa setelah diberi 

satu pokok bahasan yang berfungsi untuk memberikan pandangan 

umum tentang hal-hal yang dikuasai siswa. 

2) Kompetensi dasar berisi tujuan yang akan dicapai setelah mengikuti 

pelajaran untuk 1 kali pertemuan. Fungsinya untuk memberikan 

fokus pada siswa pada sub pokok bahasan yang sedang dihadapi. 

3) Ringkasan materi pelajaran berisi kesimpulan-kesimpulan dari bahan 

ajar yang akan disampaikan atau diberikan pada siswa dan telah 

disusun secara sistematis. Fungsinya agar memungkinkan siswa 

dapat mengetahui sistematika pelajaran yang harus dikuasai, 

sekaligus memandu siswa dalam pengayaan diluar proses mengajar 

dikelas. 

                                                           
28

Yunila Fajrida, “Media Pembelajaran (Handout)”, Diakses pada web: 

http://yafajridabiologiuir.blogspot.co.id/2015/11/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html, pada 

hari selasa tanggal 17 Januari 2017 pukul 11. 15.  
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4) Soal-soal berisi permasalahan harus diselesaikan siswa setelah ia 

menerima atau mempelajari materi pelajaran tersebut, penyelesaian 

soal itu dikumpul atau dinilai, kemudian dibahas secara bersama-

sama untuk membantu siswa dalam melatih memahami materi 

pelajaran yang akan diberikan. 

5) Sumber bacaan berisi buku atau bahan ajar apa saja yang akan 

digunakan atau menjadi sumber dari materi pelajaran yang diberikan. 

Fungsinya untuk menelusuri lebih lanjut materi pelajaran yang akan 

disampaikan. 

c. Prosedur Penyusunan Handout 

Penyusunan handout disusun atas dasar kompetensi dasar yang 

harus dicapai oleh peserta didik. Dengan demikian maka handout harus 

diturunkan dari kurikulum. Handout biasanya merupakan bahan tertulis 

tambahan yang dapat memperkaya peserta didik dalam belajar untuk 

mencapai kompetensinya. 

Langkah-langkah menyusun Handout adalah sebagai berikut
29

: 

1. Melakukan analisis kurikulum. 

2. Menentukan judul handout, disesuaikan dengan kompetensi dasar 

dan materi pokok yang akan dicapai. 

3. Mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan. Diutamakan 

referensi terkini dan relevan dengan materi pokoknya. 

                                                           
29

Andi Prastowo. Op.Cit. hlm. 86-91 
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4. Menulis Handout dengan kalimat yang singkat padat namun jelas. 

Untuk siswa SMA, diperkirakan jumlah kata per kalimatnya tidak 

lebih dari 25 kata, dan dalam satu paragraph usahakan jumlah 

kalimatnya kira-kira 3-7 kalimat.  

5. Mengevaluasi hasil tulisan dengan cara dibaca ulang untuk 

menemukan kemungkinan kekurangan-kekurangan. 

6. Menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya 

materi handout misalnya buku, internet, majalah, dan jurnal hasil 

penelitian. 

Pertimbangan yang perlu dilakukan dalam memilih handout 

adalah pertama, Substansi materi memiliki relevansi yang dekat dengan 

kompetensi dasar atau materi. Kedua, materi memberikan penjelasan 

secara lengkap tentang defenisi, klasifikasi, prosedur, perbandingan, 

rangkuman, dan sebagainya. Ketiga, sebuah handout tersebut harus 

padat pengetahuan. Keempat, kebenaran materi dapat dipertanggung 

jawabkan. Kelima, kalimat yang disajikan dalam handout tersebut 

haruslah sangat singkat dan jelas. Keenam, materi handout dapat 

diambil dari buku atau internet. 

Dalam penyusunan handout harus singkat dan jelas. 

Persyaratan suatu handout yaitu: 

1. Handout memuat kerangka materi yang mungkin berisikan 

pernyataan, definisi, konsep, rumus, dan sejenisnya. 

2. Disajikan dalam bentuk pernyataan, daftar, dan diagram. 
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3. Penyajian informasi hendaknya diringkas, padat, dan mudah 

dipahami siswa. 

Handout dapat membantu siswa untuk memperoleh informasi 

tambahan yang belum tentu mudah diperoleh secara cepat dari tempat 

lain, memberikan rincian prosedur atau teknik pelaksanaan yang terlalu 

kompleks bila menggunakan media audiovisual, materi yang terlalu 

panjang/ kompleks yang telah diringkas dalam bentuk catatan yang 

mudah dipahami, dapat menggantikan catatan siswa, memelihara 

kekonsistenan penyampaian materi dikelas oleh guru, siswa dapat 

mengikuti struktur pelajaran dengan baik, siswa akan mengetahui 

pokok yang diberikan oleh guru, untuk memperkenalkan informasi atau 

teknologi baru, untuk dapat memeriksa hasil pembelajaran siswa, untuk 

mendorong keberanian siswa berprestasi, dan untuk dapat membantu 

pengetahuan ingatan dan penyempurnaan.
30

 

Penggunaan handout dalam pembelajaran dapat memberikan 

keuntungan, yaitu
31

: 

1. Dapat menghemat waktu pelajaran 

2. Dapat digunakan sebagai pengganti catatan peserta didik 

3. Memelihara kekonsistenan penyampaian materi di kelas 

4. Membantu peserta didik dalam mengikuti struktur pembelajaran 

dengan baik 

                                                           
30

Ahmad Zainudin, Loc.Cit. 
31

Silvi Yulia Sari, Nursyahra, dan Husna, Pengembangan Handout Fisika Dasar Berbasis 

Konstruktivitas pada Materi Dinamika (Jurnal Riset Fisika Edukasi dan Sains Vol. 1, No 1, 2014), 

hlm. 2. 
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5. Membantu peserta didik memahami pokok pelambelajaran yang 

diberikan oleh guru 

4. Hidrokarbon 

Senyawa karbon didefinisikan sebagai semua senyawa yang 

mengandung atom karbon(C), dengan pengecualian seperti oksida karbon, 

karbonat, dan sianida. Senyawa organik berasal dari makhluk hidup, 

namun senyawa organik dapat dibuat dengan menggunakan senyawa 

anorganik yang bukan berasal dari makhluk hidup.
32

 

a. Unsur Karbon Dalam Senyawa Karbon 

1) Uji keberadaan Unsur C dan H dalam Senyawa Karbon 

Keberadaan unsur C dan unsur lainnya seperti H dalam 

senyawa karbon dapat ditunjukkan oleh reaksi oksidasinya. Reaksi 

oksidasi yang sempurna akan mengubah unsur C menjadi senyawa 

CO2 dan unsur H menjadi senyawa H2O. Unsur C dan H dalam 

sampel organik dapat ditunjukkan melalui uji pembakaran. 

Sampel + Oksidator → CO2(g)  + H2O(l) 

CO2(g) + Ca(OH)2(aq) → Ca(OH)2(s) + H2O(l) 

               Air Kapur 

2) Karakteristik Atom Karbon 

a) Atom karbon memiliki empat elektron pada kulit terluarnya, 

sehingga untuk mencapai kestabilan gas mulia, diperlukan empat 

elektron lagi. Atom C dapat membentuk 4 ikatan kovalen yang 

                                                           
32

David E Goldberg, Kimia Untuk Pemula Edisi Ketiga (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007) 

hlm. 212. 
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kuat dengan atom-atom C lainnya dan pada saat bersamaan atom 

C juga dapat berikatan secara kuat dengan atom-atom non-logam 

lainnya. Berdasarkan jumlah atom karbon yang dapat diikatnya, 

atom karbon ada empat macam kedudukan, yaitu atom C primer 

(1°), atom C sekunder (2°), atom C tersier (3°), atom C kuartener 

(4°). 

b) Bentuk rantai karbon 

(1) Rantai karbon terbuka 

     −C−C−C−C−C− 

 C−C−C−C    C 

      C 

Rantai Lurus    Rantai Bercabang 

(2) Rantai Tertutup 

−C−C− 

−C−C− 

c) Atom karbon relatif kecil, hal ini dikarenakan nomor periodenya 

yaitu periode kedua dan 2 kulit atom.Keuntungan yang diperoleh 

adalah ikatan kovalen yang dibentuk relatif kuat dan karbon dapat 

membentuk ikatan rangkap dua dan rangkap tiga. 

d) Jenis ikatan kovalen antara dua atom C dalam rantai karbon 

(1) Ikatan Tunggal 

Pada ikatan tunggal, dua atom karbon menggunakan 

bersama sepasang elektron. Contoh: −C−C− 
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(2) Ikatan rangkap 

Pada ikatan rangkap, 2 atom karbon menggunakan 2 

atau lebih pasangan elektron. Ikatan rangkap dibedakan 

menjadi ikatan rangkap dua dan ikatan rangkap tiga. Ikatan 

rangkap dua (C=C) merupakan ikatan yang melibatkan 

penggunaan bersama 2 pasang elektron. Sedangkan ikatan 

rangkap tiga (C≡C) merupakan ikatan yang melibatkan 

penggunaan bersama 3 pasang elektron. 

(3) Ikatan kovalen antara atom C dengan atom H dan O dalam 

rantai karbon. Ikatan kovalen antara atom C dan atom H 

(membentuk ikatan tunggal C−H). Sedangkan ikatan kovalen 

antara tom C dan atom O(membentuk ikatan tunggal C−O 

atau ikatan rangkap C=O)   

b. Senyawa Hidrokarbon 

Senyawa hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon ada 

senyawa yang hanya mengandung unsur karbon dan hidrokarbon. 

Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang paling sederhana yang 

terdiri dari atom karbon (C) dan atom hydrogen (H).
33

 Sifat senyawa-

senyawa karbon ditentukan oleh struktur dan jenis ikatan kovalen antar 

atom karbon. 

 

                                                           
33

Riswiyanto, Kimia Organik (Jakarata: Penerbit Erlangga), hlm. 14. 
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Berdasarkan bentuk rantai karbon, hidrokarbon digolongkan 

menjadi tiga yakni hidrokarbon alifatik, alisiklik, dan aromatik.
34

 

−C−C−C−C−C−                   

C

H

H C

H

H

C C HH

HH  

     Alifatik         Alisiklik     Aromatik 

1) Alkana 

Alkana merupakan hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu 

hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan karbon-

karbonnya merupakan ikatan tunggal. Rantai karbon pada alkana 

dapat lurus, bercabang, dan alisiklik. 

Berdasarkan rumus molekul metana, etana, propana, dan 

butana: CH4, C2H6, C3H8, C4H10, maka dapat disimpulkan rumus 

umum alkena sebagai: 

    CnH2n+2 

dengan n adalah jumlah atom C pada alkana. 

Tata nama senyawa alkana menurut aturan IUPAC adalah 

sebagai berikut: 

a) Menetapkan rantai karbon terpanjang dalam molekul sebagai 

rantai utama (rantai pokok).  

b) Menetapkan cabang yang terikat pada rantai utama. 

Cabang adalah gugus yang diperoleh jika satu atom hidrogen 

dilepaskan dari alkana sehingga mempunyai rumus: CnH2n+1 
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Ibid. hlm. 14. 
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Biasanya disingkat R. Nama cabang diturunkan dari nama alkana, 

dengan mengganti akhiran ana dengan akhiran il, atau dikenal 

dengan nama alkil. Misalnya: metana menjadi metil, etana 

menjadi etil, dan sebagainya. 

c) Menetapkan nomor pada atom-atom karbon dari rantai utama 

secara berurutan dimulai dari salah satu ujung yang terdekat 

dengan cabang sehingga C yang mengikat cabang mendapat 

nomor terkecil. 

Apabila letak cabang mempunyai nomor yang sama dari kedua 

ujung maka penomoran dimulai dari salah satu ujung yang 

terdekat dengan C yang mengandung cabang lebih banyak atau 

cabang yang urutan abjadnya lebih dahulu (mis: etil lebih dahulu 

dari metil) 

d) Menetapkan nama yakni dengan cara Pertama rantai utama diberi 

nama alkana yang mempunyai akhiran ‘ana’. Kedua cabang-

cabang disebut lebih dahulu, disusun menurut urutan abjad dan 

diberi awalan berupa angka yang menyatakan jumlah cabang 

tersebut. Kemudian nama rantai utama. Ketiga jika terdapat dua 

atau lebih cabang yang sama maka diberi awalan yang 

menyatakan jumlah cabang tersebut (2 = di, 3 = tri, 4 = penta, dan 

seterusnya). Keempat penulisan antara angka dan huruf 
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dipisahkan dengan tanda strip (-), sedangkan antara angka dengan 

angka dipisahkan dengan tanda koma (,).
35

 

2) Alkena 

Alkena adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan satu 

ikatan rangkap C=C. Adanya ikatan rangkap menyebabkan jumlah 

atom H pada alkena tidak maksimum seperti halnya alkana. Jika 

dibandingkan, jumlah atom H pada alkena kurang 2 dari alkana. Ini 

artinya, tidak semua atom C mengikat atom H secara maksimal 

sehingga antar-atom C terdapat ikatan rangkap 2. Oleh karena itu, 

alkena disebut senyawa hidrokarbon tidak jenuh. Senyawa alkena 

yang mempunyai dua ikatan rangkap disebut alkadiena, yang 

mempunyai tiga ikatan rangkap disebut alkatriena, dan seterusnya.
36

 

Berdasarkan rumus molekul etena, propena, dan butena: 

C2H4, C3H6, C4H8, maka dapat disimpulkan rumus umum alkena 

sebagai: 

  CnH2n 

dengan n adalah jumlah atom C pada alkena. 

Tata nama alkena menurut IUPAC mengikuti tata nama 

alkana, dengan beberapa catatan penting: 

a) Rantai utama pada alkena adalah rantai karbon terpanjang yang 

mengandung ikatan rangkap dua C=C. Nama rantai utama berasal 

dari nama alkana di mana akhiran ‘-ana’ diganti ‘-ena’. 

                                                           
35

Ibid. hlm 15.  
36

Ibid. hlm 19. 
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b) Penomoran pada rantai utama dimulai sedemikian sehingga atom 

C pertama yang terikat pada ikatan C=C memiliki nomor sekecil 

mungkin. 

c) Nama rantai utama dimulai dengan nomor atom C pertama yang 

terikat ke ikatan C=C, diikuti tanda (-) kemudian nama dari rantai 

utama. 

d) Jika terdapat cabang (gugus alkil) pada rantai utama, nama alkil 

diberikan sesuai dengan yang terdapat pada rantai utama. Aturan 

lainnya sesuai dengan tata nama alkana. 

e) Jika terdapat lebih dari satu ikatan C=C, maka akhiran ‘-na’ pada 

alkana diganti dengan ‘-diena’ (ada 2 ikatan C=C), ‘-triena’ (ada 

3 ikatan C=C) dan seterusnya. Kedua atom C pertama yang 

terikat pada ikatan C=C harus memiliki nomor sekecil mungkin. 

1) Alkuna 

Alkuna adalah hidrokarbon alifatik tidak jenuh dengan satu 

ikatan karbon-karbon rangkap tiga C C . Senyawa yang 

mempunyai 2 ikatan karbon-karbon rangkap tiga disebut alkadiuna, 

sedangkan senyawa yang mempunyai 1 ikatan karbon-karbon 

rangkap dan 1 ikatan karbon-karbon rangkap tiga disebut alkenuna.
37

 

Berdasarkan rumus molekul etuna, propuna, dan 1-butuna: 

C2H2, C3H4, C4H6, maka dapat disimpulkan rumus umum alkena 

sebagai:  CnH2n-2   dengan n adalah jumlah atom C pada alkuna. 

                                                           
37

Ibid. hlm 22. 
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Tata nama alkuna menurut IUPAC mengikuti tata nama 

alkana, dengan beberapa catatan penting: 

a) Rantai utama pada alkuna adalah rantai karbon terpanjang yang 

mengandung ikatan rangkap tiga C C . Nama rantai utama 

berasal dari nama alkana di mana akhiran ‘-ana’ diganti ‘-una’. 

b) Penomoran pada rantai utama dimulai sedemikian sehingga atom 

C pertama yang terikat pada ikatan C C  memiliki nomor 

sekecil mungkin. 

c) Nama rantai utama dimulai dengan nomor atom C pertama yang 

terikat ke ikatan C C , diikuti tanda (-) kemudian nama dari 

rantai utama. 

d) Jika terdapat cabang (gugus alkil) pada rantai utama, nama alkil 

diberikan sesuai dengan yang terdapat pada rantai utama. Aturan 

lainnya sesuai dengan tata nama alkana. 

c. Keisomeran pada Alkana 

Keisomeran pada alkana dimulai dari butana (C4H10). Jenis 

keisomerannya adalah isomer kerangka, yaitu senyawa yang 

mempunyai rumus molekul sama tetapi struktur kerangkanya berbeda. 

Sebagai contoh sepasang isomer dari molekul alkana, yaitu C4H10  

  

              dan 

 Rantai lurus (n-butana)     Rantai bercabang (2-metilpropana) 
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d. Keisomeran pada Alkena 

Keisomeran pada alkena dimulai dari butena (C4H8). Jenis 

keisomeran pada alkena berupa keisomeran struktur dan keisomeran 

ruang. 

1) Keisomeran Struktur 

Keisomeran struktur pada alkena dapat terjadi karena 

perbedaan posisi ikatan rangkap, posisi cabang, atau karena 

perbedaan kerangka atom karbon. Contoh: alkena dengan 5 atom 

karbon, C5H10, memiliki 5 isomer struktur. 

 

 

 

         1-pentena     2-pentena 

 

 

          2-metil-1-butena      3-metil-1-butena 

 

 

      

            2-metil-2-butena 

Antara 1-pentena dan 2-butena berbeda dalam hal posisi ikatan 

rangkap (isomer posisi), antara 1-pentena dan 2-metil-1-butena 

berbeda dalam hal kerangka atom karbon (isomer kerangka). 
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2) Keisomeran Geometri 

Keisomeran geometri terjadi pada senyawa karbon yang 

mempunyai ikatan rangkap dua (C = C). Tetapi tidak semua senyawa 

karbon yang berikatan rangkap dua mempunyai keisomeran 

geometris. Syarat adanya isomer geometris adalah kedua atom 

karbon yang berikatan rangkap masing-masing harus mengikat dua 

gugus yang berbeda. Contoh: 

 

 

  

      cis-2-butena    trans-2-butena 

e. Keisomeran pada Alkuna 

Keisomeran pada alkuna dimulai dari butuna (C4H6). Jenis 

keisomeran pada alkuna adalah keisomeran struktur, yaitu keisomeran 

kerangka dan keisomeran posisi.
38

 Contoh: Pentuna mempunyai 3 

isomer 

 

 

  1-pentuna        2-pentuna 

 

 

         3-metil-1-butuna 

                                                           
38

Ralp J. Fessenden, Loc.Cit. 
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B. Penelitian Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mieta Novitaningrum, Parmin, dan Stephani 

Diah Pamelasari, menunjukkan bahwa handout berbasis inkuiri yang 

dikembangkan pada pokok bahasan mata pada pembelajaran IPA terpadu 

dinyatakan layak digunakan sebagai sumber pembelajaran dengan 

persentase secara keseluruhan dari hasil analisis data respon siswa dan data 

hasil validasi dapat diketahui bahwa handout yang dikembangkan 

memperoleh hasil kelayakan oleh pakar penyajian 87,5%, pakar isi 92,5%, 

pakar bahasa 95%. Dan angket uji coba terbatas dengan persentase sebesar 

93% (sangat kuat).
39

 

2. Penelitian yang dilakukan Dina Ika Muliawati, Sulistyo Saputra, dan Sentot 

Budi Raharjo, menunjukkan bahwa handout yang dikembangkan layak 

untuk digunakan dalam pembelajaran kimia, penelitian ini menunjukkan 

handout layak digunakan dengan praktisi pendidikan diperoleh CV ≥ 0,87. 

Rata-rata angket respon siswa dan guru diperoleh penilaian “sangat baik”.
40

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Susi Desnawati, Wince Hendri, dan Azrita, 

menunjukkan bahwa handout yang dilengkapi glosarium  pada 

pembelajaran biologi layak digunakan dalam pembelajaran dengan rata-rata 

                                                           
 

39
Mieta Novitaningrum, Op.Cit., hlm. 542-548.      

 
40

Dina Ika Muliawati, Sulistyo Saputra, Sentot Budi Raharjo, Pengembangan Handout 

Berbasis Team Assisted Individualization (TAI) Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada 

Meteri Pembuatan Tanol Skala Laboratorium SMK Kimia Industri, (Jurnal Inkuiri 5 (1), 2016), 

hlm. 37-44. 
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perolehan skor validasi sebesar 92,12%, dan sangat praktis oleh guru 

dengan nilai 97,22% serta sangat praktis oleh siswa dengan nilai 86,60%.
41

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ami Korniawati, Ersanghono Kusumo, 

Endang Susilaningsih menunjukkan bahwa Chemistry Handout Problem 

Based Solving bervisi SETS yang dikembangkan memiliki validitas sangat 

valid ditinjau dari validitas isi dan validitas media sehingga dapat digunakan 

dalam pembelajaran untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi 

dasar stoikiometri.
42

 

C. Konsep Oprasional 

1. Rancangan Penelitian 

Model pengembangan dalam penelitian ini adalah model 

pengembangan 4-D (Four D) merupakan model pengembangan perangkat 

pembelajaran. Model ini dikembangkan oleh S. Thagarajan, Dorothy S. 

Semmel, dan Melvyn I. Semmel. Model pengembangan 4D terdiri atas 4 

tahap utama yaitu: Pendefinisian (define), Perancangan (design), 

Pengembangan (develop) dan Penyebaran (disseminate), atau menjadi 

Model 4-P yaitu Pendefinisian, Perancangan, Pengembangan dan 

Penyebaran. Dalam penelitian ini yang akan dilakukan yakni tahap Define 

(pendefinisian), Design (perencanaan), dan Develop (pengembangan) 

sampai tahap uji coba terbatas kepada guru.
43

  

                                                           
 

41
Susi Desnawati, Wince Hendri, Azrita, Pengembangan Bahan Ajar Berupa Handout 

Yang Dilengkapi Glosarium Pada Pembelajaran Biologi Siswa Kelas XI IPA SMAN 1 Tigo Nagari 

Kabupaten Pasaman (Pendidikan Biologi Universitas Bung Hatta), hlm. 1-8. 

 
42

Ami Korniawati, Op. Cit., hlm. 1-12. 
43

Sudaryono, Gaguk Margono, Wardani Rahayu, Pengembangan Instrumen Penelitian 

Pendidikan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 29. 
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a. Define (Pendefenisian) 

Tahap ini bertujuan untuk menemukan masalah dasar yang 

dibutuhkan dalam mengembangkan media pembelajaran sehingga dapat 

menjadi alternatif media pembelajaran yang sesuai. Dalam tahap ini 

terdapat 3 langkah tahap analisis yaitu analisis kebutuhan, analisis 

kesesuaian dengan SK dan KD dan merumuskan media pembelajaran. 

1) Analisis Kesesuaian Materi dengan SK dan KD 

Pemilihan materi hidrokarbon sebagai materi yang diangkat 

dalam handout didasarkan pada analisis kesesuaian materi dengan SK 

dan KD. 

2) Analisis kebutuhan handout berbasis inkuiri terbimbing 

Analisis kebutuhan ini dilakukan dengan wawancara dengan 

salah satu guru SMA Negeri 10 Pekanbaru. 

3) Menentukan tujuan pembelajaran  

Untuk menetukan tujuan pembelajaran yang akan diperinci 

dalam handout inkuiri terbimbing, peneliti mengkaji SK dan KD yang 

berkaitan dengan materi hidrokarbon. Kemudian peneliti menentukan 

desain dan pengorganisasian (sistematika) handout inkuiri terbimbing.  

b. Design (Perancangan)  

Tahap ini dilakukan untuk merancang media pembelajaran 

berbentuk handout berbasis inkuiri terbimbing dengan materi 

hidrokarbon untuk siswa SMA kelas X. Langkah-langkah perancangan 

tersebut adalah dengan mengikuti langkah-langkah inkuiri terbimbing 
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yaitu tahap awal perumusan masalah dengan cara mengajukan 

pertanyaan, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, analisis data, 

dan menyimpulkan. 

c. Develop ( Pengebamgan) 

Pada tahap pengembangan ini peneliti meminta masukan dari ahli 

desain media dan ahli materi. Tujuan dari tahap pengembangan ini adalah 

untuk memvalidkan media pembelajaran handout. Melalui tahap ini 

media yang dikembangkan akan mendapat berbagai revisi bergantung 

dari pendapat ahli, setelah divalidkan akan diujikan dengan uji 

praktikalitas kepada guru. 

2. Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Tahap Persiapan 

1) Menganalisis kurikulum yang berlaku 

2) Melihat media handout yang ada 

3) Analisis siswa meliputi kemampuan akademik, pengalaman, dan 

lain-lain. 

4) Merinci bahan pelajaran kedalam SK, KD, dan Indikator 

5) Menganalisis konsep-konsep yang digunakan sesuai dengan 

kurikulum. 

6) Merancang media handout berdasarkan materi 

7) Mempersiapkan instrumen pengumpulan data yaiyu angket untuk 

ahli media dan ahli materi 
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b. Tahap Pelaksanaan 

1) Produk yang telah jadi diberikan kepada ahli media dan ahli materi 

2) Produk yang telah direvisi berdasarkan masukan dari validator 

dilakukan uji validitas dan praktikalitas 

c. Tahap Akhir 

1) Data dari hasi uji validitas dan praktikalitas diolah dan disesuaikan 

dengan skala angket  

2) Dari hasil uji skala angket tersebut dapat dilihat bagaimana tingkat 

validitas dan praktikalitas handout berbasis inkuiri terbimbing sebagai 

media pembelajaran. 
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 Analisis Ujung Depan 

(analisis kurikulum) 

 

  

 

 

 

 

 Berdasarkan 

     

 

 

 

 TIDAK 

 

   revisi YA 

 

TIDAK 

 

 

   revisi YA 

 

Gambar II.1 Bagan R&D model 4-D menjadi 3-D  

(Sumber: Dimodifikasi dari Trianto)
44

 

 

                                                           
44

Trianto, Op.Cit., hlm. 103. 
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