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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Hasil Belajar

Belajar menurut Slameto adalah suatu proses usaha yang dilakukan

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam

interaksi dengan lingkungannya.10 Bukti bahwa seseorang telah belajar

ialah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya

dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi

mengerti.11 Perubahan ini juga dapat ditunjukkan dalam bentuk

pengetahuan, pemahaman, sikap dan kemampuan.

Untuk mengetahui berhasil tidaknya seseorang dalam belajar maka

perlu dilakukan evaluasi, tujuannya untuk mengetahui prestasi yang

diperoleh siswa setelah proses belajar mengajar berlangsung. Output

dari belajar adalah hasil belajar.

Penilaian proses belajar adalah upaya memberi nilai terhadap

kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru dalam

mencapai tujuan pengajaran atau perubahan tingkah laku siswa. Oleh

10 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta,
2010), h. 2

11 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 30
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sebab itu, penilaian hasil dan proses belajar saling berkaitan satu sama

lain sebab hasil merupakan akibat dari proses.12

Menurut Sudjana kriteria keberhasilan pengajaran dapat ditinjau

dari dua sudut, yaitu:

a. Kriteria ditinjau dari sudut prosesnya

Kriteria ditinjau dari sudut prosesnya menekankan kepada

pengajaran sebagai suatu proses yang merupakan interaksi dinamis

sehingga siswa sebagai subjek mampu mengembangkan potensinya

melalui belajar sendiri. Untuk mengukur keberhasilan pengajaran

dari sudut prosesnya dapat dikaji melalui beberapa persoalan,

diantaranya: apakah proses pengajaran dapat melibatkan semua

siswa dalam kelas?

b. Kriteria ditinjau dari hasilnya

Disamping tinjauan proses, keberhasilan pengajaran dapat dilihat

dari segi hasil. Ada beberapa persoalan yang dapat

dipertimbangkan dalam menentukan keberhasilan pengajaran

ditinjau dari segi hasil atau produk yang dicapai siswa, diantaranya:

apakah hasil belajar yang dicapai siswa dari proses pengajaran

nampak dalam bentuk perubahan tingkah laku secara

menyeluruh?13

12 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2009), h. 3

13Asep Jihad, dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Pressindo,
2012) h. 20-21
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Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut

Winkel adalah sebagai berikut:

a. Faktor pada diri orang yang belajar, yang masih dapat

dibagi menjadi:

1. Keadaaan fisik, keadaan fisik yang kuat, sehat, akan

menguntungkan hasil belajar

2. Keadaan mental atau psikologi, yaitu fungsi-fungsi yang

berperan dalam hubungannya dengan belajar yaitu:

ingatan, perhatian, minat, kecerdasan, motivasi kemauan

dan berfikir.

b. Faktor diluar diri orang yang belajar, yang terdiri dari tiga

macam:

1. Alam atau fisik seperti iklim, sirkulasi udara, keadaan

cahaya dan sebagainya.

2. Faktor sosial dan psikologis, disini yang terutama

adalah faktor pembimbing atau guru yang mengarahkan

serta membimbing kegiatan orang yang belajar serta

menjadi salah satu sumber materi belajar.

3. Sarana-prasarana baik fisik maupun non fisik

memainkan peran penting dalam mencapai hasil belajar

(gedung, kelas, perlengkapan, laboratorium,

perpustakaan, buku pelajaran, ala-alat peraga),
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sedangkan suasan pedagogis, tenang, gembira, adalah

sarana-prasarana non fisik.14

2. Model Pembelajaran Problem Based Learning

a. Konsep Problem Based Learning (PBL)

Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pertama kali

dipopulerkan oleh Barrows dan Tamblyn (1980) pada akhir abad

ke 20. PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai

dengan menyelesaikan suatu masalah, tetapi untuk menyelesaikan

suatu masalah itu peserta didik memerlukan pengetahuan baru

untuk dapat menyelesaikannya.15

Pembelajaran berbasis masalah ialah proses kegiatan

pembelajaran dengan cara menggunakan atau memunculkan

masalah dunia nyata sebagai bahan pemikiran bagi siswa dalam

memecahkan masalah untuk memperoleh pengetahuan dari suatu

materi pembelajaran.16

Pembelajaran berbasis masalah yang dilakukan hendaknya

sesuai dengan karakteristiknya, yakni sebagai berikut.17

1) Belajar dimulai dengan mengkaji permasalahan

2) Permasalahan berbasis pada situasi dunia nyata yang

kompleks

14 Slameto, Op.Cit., h. 82
15 Suyadi, Startegi Pembelajaran Pendidikan Karakter, (Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya, 2013), h. 129
16 Sitiatava Rizema Putra, Desain Belajar Mengajar Kreatif Berbasis Sains,(Yogyakarta:

Diva Press), h. 121
17 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi Kurikulum 2013,

(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 133-134
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3) Siswa bekerja kelompok

4) Siswa mengidentifikasi, menemukan, dan menggunakan

sumber daya yang sesuai

5) Belajar secara aktif, terintegrasi, kumulatif, dan

terhubung.

Menurut Ibrahim dan Nur, pembelajaran berdasarkan

masalah memiliki beberapa ciri dan karakteristik sebagai berikut:18

1) Pembelajaran berpusat pada siswa. Mereka harus

bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri,

mengidentifikasi apa yang mereka perlu ketahui untuk

mengelola masalah dan di mana mencari informasi.

2) Belajar terjadi dalam kelompok kecil siswa. Pada akhir

setiap unit kurikuler, siswa secara acak dikondisikan dalam

kelompok baru.

3) Guru adalah fasilitator (atau pemandu). Peran fasilitator

adalah tidak memberikan pembelajaran atau informasi

faktual, tetapi hanya mengarahkan para siswa agar berupaya

mencari langsung ke sumber.

4) Masalah membentuk fokus pengaturan dan stimulus pada

pembelajaran. Suatu masalah dapat disajikan dalam format

18 Meiria Ulfah Mentari, Studi Perbandingan Hasil Belajar Kimia Siswa Menggunakan
Model Pembelajaran PBL (Problem Based Learning) dan Model Pembelajaran TPS (Think Pair
Share), Skripsi Universitas Bengkulu: 2014
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yang berbeda dan itu merupakan tantangan bagi para siswa

dalam menghadapi praktik .

5) Informasi baru diperoleh melalui belajar mandiri. Para

siswa diharapkan belajar mengumpulkan keahlian

berdasarkan penyelidikan dan penelitian mereka sendiri.

Selama ini pembelajaran mandiri, siswa bekerja bersama-

sama, membahas, membandingkan, meninjau, dan berdebat

apa yang mereka pelajari.

b. Langkah-Langkah PBL

Tahapan-tahapan PBL yang dilaksanakan secara sistematis

berpotensi dapat mengembangkan kemampuan peserta didik dalam

menyelesaikan masalah dan sekaligus dapat menguasai

pengetahuan yang sesuai dengan kompetensi dasar tertentu.

Menurut Arends penerapan pembelajaran berbasis masalah

terdiri dari lima langkah. Kelima langkah tersebut dimulai dari

orientasi pengajar dan peserta didik pada masalah serta diakhiri

dengan analisis kerja peserta didik. Penjelasan kelima langkah

tersebut ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:19

Tabel II.1 Langkah-Langkah Penerapan Pembelajaran PBL
No Langkah Pembelajaran Kegiatan yang dilakukan pengajar
1 Orientasi peserta didik

pada masalah
Pengajar menjelaskan tujuan,
menjelaskan logistik yang
dibutuhkan dan memotivasi peserta
didik terlibat dalam pemecahan
masalah.

19 Husamah, Pembelajaran Bauran (Blended Learning), (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014),
h. 75
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No Langkah Pembelajaran Kegiatan yang dilakukan pengajar
2 Mengorganisir peserta

didik dalam belajar
Pengajar membagi peserta didik
dalam kelompok. Pengajar
membantu peserta didik dalam
mendefinisikan dan mengorganisir
tugas-tugas belajar yang
berhubungan dengan masalah.

3 Membimbing
peneyelidikan individu
maupun kelompok

Pengajar mendorong peserta didik
untuk mengumpulkan informasi yang
sesuai, melaksanakan eksperimen
dan penyelidikan untuk mendapatkan
penjelasan dan pemecahan masalah.

4 Mengembangkan dan
menyajikan hasil karya

Pengajar membantu peserta didik
dalam merencanakan dan
menyiapkan karya yang sesuai
dengan seperti laporan, video, dan
membantu mereka membagi tugas
dan temannya.

5 Menganalisa dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Pengajar membantu peserta didik
untuk melakukan refleksi atau
evaluasi terhadap penyelidikan
mereka dan proses yang digunakan.

c. Kelebihan dan Kekurangan Model Problem Based Learning

Model pembelajaran PBL ini memiliki beberapa kelebihan

diantaranya sebagai berikut:

1) Siswa dapat terlatih berfikir kreatif karena terbiasa

menghadapi masalah dan merasa tertantang untuk

menyelesaikan masalah.

2) Dapat memahami konsep yang diajarkan lantaran ia

yang menemukan konsep tersebut.

3) Memupuk solidaritas sosial karena terbiasa berdiskusi

dengan teman-teman kelompok. Serta membuat siswa
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lebih dewasa. Karena mampu meberi aspirasi dan

menerima pendapat orang lain.

Sementara itu model pembelajaran PBL juga memiliki

kekurangan, antara lain:

1) Persiapan pembelajaran (alat, problem, konsep) yang

kompleks

2) Kadang siswa tidak paham dengan permasalahan yang

terjadi yang disampaikan guru

3) Konsumsi waktu, dimana model ini membutuhkan

waktu yang cukup dalam proses penyelidikan. Sehingga

terkadang banyak waktu yang tersita untuk proses

pembelajaran tersebut.20

3. Media Kartu Soal

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian

siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi.21

Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang amat

penting adalah metode mengajar dan media pengajaran. Kedua aspek

ini saling berkaitan. Pemilihan suatu metode mengajar tertentu akan

mempengaruhi jenis media pengajaran yang sesuai. Hamalik (1986)

mengemukakan bahwa pemakaian media pengajaran dalam proses

20 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Tim Prestasi
Pustaka, 2009), h.96

21 Arief S.Sadiman, Media Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1986), h. 7
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belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang

baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa.22

Media kartu soal merupakan media dua dimensi yang dalam

bentuk kartu yang berisi pertanyaan dari guru. Kartu soal dibuat

secara menarik dengan penggunaan kertas yang bewarna-warni dan

disertai gambar-gambar yang mengarah pada soal serta tulisan yang

berupa pertanyaan yang akan didiskusikan siswa secara bersama-

sama.

4. Hidrokarbon

Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang hanya

mengandung unsur karbon dan hidrogen.23 Walaupun hanya terdiri

dari dua jenis unsur, hidrokarbon merupakan suatu kelompok senyawa

yang besar.

a. Keunikan atom karbon

1) Sifat atom karbon

Atom karbon mempunyai nomor atom 6, sehingga dalam

sistem periodik terletak pada golongan IVA dan periode 2.

Keadaan tersebut membuat atom karbon mempunyai beberapa

keistimewaan karena atom karbon dapat membentuk empat

kovalen. atom C dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan

sesama atom C atau atom lain. Ikatan atom C dapat berupa ikatan

22 Azhar Arsyad, Media Pengajaran, (Jakarta: RajaGrafindo, 2006), h. 15
23 Nana Sutresna, Cerdas Belajar Kimia untuk Kelas X SMA/MA, (Bandung: Grafindo

Media Pratama, 2008), h.206
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kovalen tunggal, rangkap dua, atau rangkap tiga. Dengan sesama

atom C dapat membentuk rantai karbon, baik rantai terbuka

maupun tertutup.

2) Jenis atom karbon

Berdasarkan kemampuannya untuk berikatan dengan atom C

lainnya, atom C dikelompokkan menjadi atom C primer,

sekunder, tersier dan kuartener.

a) Atom C primer, yaitu atom karbon yang terikat langsung

pada 1 atom karbon yang lain.

b) Atom karbon sekunder, yaitu atom karbon yang terikat

langsung pada 2 atom karbon yang lain.

c) Atom karbon tersier, yaitu atom karbon yang terikat

langsung pada 3 atom karbon yang lain.

d) Atom karbon kuarterner, yaitu atom karbon yang terikat

langsung pada 4 atom karbon yang lain.

b. Identifikasi Unsur C, H dan O Dalam Senyawa

Di dalam tubuh makhluk hidup terdapat unsur karbon.

Hal ini dapat dibuktikan secara sederhana dengan membakar

bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup, misalnya kayu,

beras, dan daging. Ketika dibakar, bahan-bahan tersebut akan

menjadi arang (karbon).
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Keberadaan karbon dan hidrogen dalam senyawa

organik juga dapat dilakukan dengan percobaan sederhana,

seperti ditunjukkan dengan gambar II.1:

Gambar II.1 Percobaan untuk menunjukkan karbon dan
hidrogen dalam senyawa organik.24

Bahan + CuO (oksidator) → CO2(g) + H2O(l)

Uji adanya CO2:

CO2(g) + Ca(OH)2(aq) → CaCO3(s) + H2O(l)
Air kapur

Uji adanya H2O:

H2O(l) + kertas kobalt biru → kertas kobalt merah muda

Keberadaan atom oksigen tidak ditunjukkan secara khusus,

tetapi dilakukan dengan cara mencari selisih massa sampel

dengan jumlah massa karbon + hidrogen + unsur lain.

c. Penggolongan Senyawa Hidrokarbon :

Senyawa hidrokarbon dapat digolongkan berdasarkan struktur

molekul dan kejenuhan ikatannya.

24 Budi Utami, Kimia 1 Untuk SMA/MA Kelas X, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional,
2009) h.181
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1) Penggolongan berdasarkan struktur molekul

a) Senyawa hidrokarbon alifatik

Senyawa hidrokarbon alifatik adalah senyawa hidrokarbon

dengan struktur rantai karbon terbuka.

b) Senyawa hidrokarbon alisiklik

Senyawa hidrokarbon alisiklik adalah senyawa hidrokarbon

yang memiliki struktur rantai karbon tertutup

c) Senyawa hidrokarbon aromatik

Senyawa hidrokarbon aromatik merupakan senyawa

hidrokarbon yang memiliki rantai karbon tertutup dan

mengandung dua atau lebih ikatan rangkap yang letaknya

berselang-seling.

2) Penggolongan berdasarkan kejenuhan ikatan

Berdasarkan kejenuhan ikatannya, senyawa hidrokarbon

dikelompokkan menjadi dua, yaitu hidrokarbon jenuh dan

hidrokarbon tak jenuh

a) Senyawa hidrokarbon jenuh

Senyawa hidrokarbon jenuh memiliki ciri antaratom C

berikatan tunggal (C − C).

b) Senyawa hidrokarbon tak jenuh

Senyawa hidrokarbon tak jenuh memiliki ciri antaratom C

ada yang berikatan rangkap, yaitu ikatan rangkap dua

(C = C) atau ikatan rangkap tiga ( C ≡ C).
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CnH2n+2

d. Alkana, Alkena, dan Alkuna

1. Alkana

a) Rumus umum

Alkana adalah senyawa organik yang bersifat jenuh dan hanya

memiliki ikatan tunggal. Rumus umumnya adalah :

dengan,    n = jumlah atom karbon

2n+2 = jumlah atom hidrogen

Urutan suatu golongan senyawa hidrokarbon berdasarkan

perbedaan jumlah gugus CH2 yang teratur disebut deret

homolog.

Tabel II.2 Deret Homolog Alkana

Perhatikan bahwa setiap penambahan satu atom C. Berarti

penambahan gugus CH2.

Jumlah
Atom

Karbon

Nama Alkana Rumus
molekul

Rumus struktur

1 Metana CH4 CH4

2 Etana C2H6 CH3 –CH3

3 Propana C3H8 CH3 –CH2 –CH3

4 Butana C4H10 CH3 – CH2 – CH2 – CH3

atau CH3 – (CH2)2 –CH3

5 Pentana C5H12 CH3 – (CH2)3 –CH3

6 Heksana C6H14 CH3 – (CH2)4 –CH3

7 Heptana C7H16 CH3 – (CH2)5 –CH3

8 Oktana C8H18 CH3 – (CH2)6 –CH3

9 Nonana C9H20 CH3 – (CH2)7 –CH3

10 Dekana C10H22 CH3 – (CH2)8 –CH3

11 Undekana C11H24 CH3 – (CH2)9 –CH3

12 Dodekana C12H26 CH3 – (CH2)10 –CH3
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b) Tata nama alkana

Aturan IUPAC untuk penamaan alkana bercabang sebagai

berikut:

1. Alkana yang strukturnya lurus (tak bercabang) diberi nama

normal atau disingkat n-alkana

Contoh :

CH3 CH2 CH2 CH2 CH3 n-pentana

2. Jika rantai karbon bercabang, maka:

a) Tentukan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang

dari ujung satu ke ujung yang lain. Rantai induk diberi

nama alkana.

CH3 CH CH2 CH2 CH3

CH2

CH3

Rantai induk terdiri dari 6 atom C, sehingga diberi

nama heksana

b) Penomoran. Berilan nomor pada rantai induk dari ujung

terdekat cabang.
CH3 CH

3
CH24

CH25
CH36

CH22

CH31
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Jika nomor dari bawah, maka cabang ada di nomor 3.

tetapi jika dari kanan, maka cabang ada di nomor 4.

Sehingga dipilih penomoran dari ujung bawah.

c) Tentukan cabang, yaitu atom C yang yang terikat pada

rantai induk. Cabang merupakan gugus alkil dan beri

nama alkil sesuai struktur alkilnya. Gugus alkil

mempunyai rumus CnH2n+1.

d) Urutan penulisan nama. Urutan penulisan nama untuk

alkana bercabang.

Nomor cabang-nama cabang nama rantai induk:

Nama untuk struktur diatas adalah: 3-metilheksana

- Jika terdapat lebih dari satu alkil sejenis, maka diberi

awalan alkil dengan di, tri, tetra dan penta dan

seterusnya sesuai dengan jumlah alkil sejenis.

- Jika terdapat dua jenis atau lebih jenis alkil, maka

nama-nama alkil disusun sesuai abjad. Misalnya: Etil

ditulis terlebih dahulu daripada metil.

- Jika terdapat beberapa pilihan rantai induk yang sama

panjang maka pilih rantai induk yang mempunyai

cabang lebih banyak.

CH3 CH
3

CH24
CH25

CH36

CH22

CH31

metil
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- Gugus alkil dengan jumlah atom C lebih banyak

diberi nomor yang lebih kecil.

CH3 CH2 CH CH CH2 CH3

CH2

CH3

CH3

Dari kiri, nomor 3 terdapat cabang etil

Dari kanan, nomor 3 terdapat cabang metil

Sehingga yang dipilih adalah penomoran dari kiri:

3etil-4metilheksana

c) Sifat-sifat alkana

- Semakin bertambah jumlah atom C, maka Mr ikut

bertambah akibatnya titik didih dan titik leleh semakin

tinggi.

- Alkana dapat bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2

dan H2O.

- Karena ikatannya merupakan ikatan tunggal (jenuh) maka

golongan alkana sukar sekali bereaksi dibanding dengan

senyawa organik lainnya.

- Alkana merupakan senyawa nonpolar yang tidak larut

dalam air melainkan larut dalam eter.25

25 Agustina Dwi Rahayu, Kupas Tuntas 1001 Soal Kimia SMA, (Yogyakarta, Pustaka
Widyatama, 2011), h.191
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CnH2n

2. Alkena

a. Rumus umum

Alkena adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki

satu ikatan rangkap. Rumus umum alkena adalah:

dengan,    n = jumlah atom karbon

2n = jumlah atom hidrogen

b. Tata nama alkena

Aturan tatanama alkena, akhiran –ana pada alkana diganti

dengan akhiran –ena. Misalnya, etana menjadi etena.

1) Alkena rantai lurus, penomoran dimulai ujung rantai yang

paling dekat dengan ikatan rangkap.

Contoh: (1-butena)

(2- pentena)

3) Alkena rantai bercabang

- Rantai utama yang rantai terpanjang dan mengandung

ikatan rangkap.

- Penomoran rantai utama diawali dari yang paling dekat

dengan ikatan rangkap, bukan cabang yang terdekat.

- Urutan penulisan nama : nomor cabang, nama cabang,

nomor ikatan rangkap, nama alkena.

2-metil-2-pentena

CH2 1
CH
2

CH23
CH34

CH3 1
CH
2

CH
3

CH24
CH35

CH3 5
CH24

CH
3

C
2

CH31

CH3
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CnH2n-2

- Jika alkena memiliki lebih dari satu ikatan rangkap,

namanya diberi tambahan –diena (untuk dua ikatan

rangkap) atau –triena (untuk tiga ikatan rangkap).

c. Sifat-sifat alkena

1) Titik didih alkena mirip dengan alkana, makin

bertambah jumlah atom C, harga Mr makin besar maka

titik didihnya semakin tinggi.

2) Alkena mudah larut dalam pelarut organik tetapi sukar

larut dalam air.

3) Sebagaimana hidrokarbon pada umumnya,

pembakaran/oksidasi alkena juga akan menghasilkan

CO2 dan H2O.

4) Dapat mengalami reaksi polimerisasi.

3. Alkuna

a)  Rumus umum

Alkuna adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki

satu ikatan rangkap tiga. Rumus umum alkena adalah:

dengan,    n = jumlah atom karbon

2n-2 = jumlah atom hidrogen

b) Tata nama alkuna

Aturan tatanama alkuna mengikuti aturan tatanama alkena,

hanya saja akhiran –ena diganti dengan -una
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- Rantai induk diambil rantai karbon terpanjang yang

mengandung ikatan rangkap tiga. Ikatan rsmgksp tiga diberi

nomor sekecil mengkin.

- Rantai cabang diberi nomor menyesuaikan nomor rangkap

tiga.

c)  Sifat-sifat alkuna

1. Sifat fisika alkuna sama dengan alkana dan alkena. Alkuna

juga sedikit larut air.

2. Alkuna dapat dibakar sempurna akan menghasilkan CO2

dan H2O.

3. Alkuna mengalami dua kali adisi oleh H2 untuk

menghasilkan alkana

e. Isomer

Isomer adalah suatu senyawa yang memiliki rumus molekul sama

akan tetapi susunan atom dalam molekulnya berbeda.

1. Isomer Struktur

Isomer struktur terjadi pada suatu senyawa dengan rumus molekul

yang sama memiliki sifat berbeda yang disebabkan oleh adanya

perbedaan dalam struktur rantai karbonnya.

a) Isomer rantai

Isomer yang disebabkan oleh perbedaan susunan atom C di

dalam rantai karbon atau dengan kata lain, deret homolognya

sama akan tetapi kerangka karbonnya berbeda.
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Contoh: alkana (C4H10)

1) CH3 –CH2–CH2–CH3 n-butana

2) CH3 –CH–CH3 2-metil propana

CH3

b) Isomer posisi

Isomer yang memiliki rumus molekul dan gugus fungsi yang

sama, akan tetapi memiliki letak gugus fungsinya yang

berbeda.

Contoh : C4H8

1) CH2= CH–CH2–CH3 1-butena

2) CH3 –CH= CH–CH3 2-butena

c) Isomer fungsional

Isomer yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi jenis

gugus fungsionalnya berbeda.

Contoh : C3H4

1) CH≡C–CH3 propuna

2) CH2= C= CH2 1,2-propadiena

2. Isomer Ruang

Isomer ruang terjadi bila senyawa-senyawa dengan rumus molekul

yang sama dan gugus fungsi yang sama memiliki perbedaan dalam

cara penyusunannya dalam ruang (tiga dimensi)
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a) Isomer Cis-Trans

Isomer yang terdapat pada senyawa yang memiliki ikatan

rangkap dua, dimana kedua atom C pada ikatan rangkapnya

masing-masing mengikat gugus yang berlainan.

Contoh: 2-butena

1) Cis-2-butena

CH3 CH3

C= C

H              H

2) Trans-2 butena

CH3 H

C= C

H CH3

b) Isomer optik

Isomer yang disebabkan oleh adanya atom C yang keempat

tangannya mengikat gugus yang berbeda atau disebut dengan

atom C asimetris.

Contoh: OH

CH3−C* −C2H5

H
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f. Reaksi Senyawa Karbon

Senyawa hidrokarbon mengalami berbagai jenis reaksi kimia,

antara lain:

Tabel II.3 Jenis Reaksi Pada Senyawa Hidrokarbon

Jenis reaksi Keterangan
Reaksi oksidasi Reaksi dengan suatu zat oksigen, reaksi

oksidasi yang terjadi pada golongan
hidrokarbon merupakan reaksi pembakaran
akan menghasilkan karbon dioksida dan uap
air.

Reaksi substitusi Reaksi penggantian atom atau gugus atom
suatu molekul (senyawa karbon) oleh atom
atau gugus atom yang lain.

Reaksi adisi Reaksi pemecahan ikatan rangkap menjadi
ikatan tunggal dengan cara menangkap atom
lain.

Reaksi eliminasi Reaksi ini terjadi pada suatu senyawa jenuh
(tidak memiliki ikatan rangkap) sehingga
senyawa tersebut berubah menjadi senyawa
yang tak jenuh (memiliki ikatan rangkap
dua atau tiga). Reaksi ini merupakan
kebalikan dari reaksi adisi

1) Reaksi kimia pada alkana

Alkana dapat mengalami reaksi pembakaran, subtitusi dan

eliminasi.

Contoh reaksi pembakaran pada alkana:

C2H6 + O2 2CO2 + 3H2O

Contoh reaksi subtitusi pada alkana:

CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl



32

+   H2

Contoh reaksi eliminasi pada alkana:

CH3 CH CH2

H H

2) Reaksi kimia pada alkena

Alkena dapat mengalami reaksi pembakaran dan reaksi adisi.

Contoh reaksi pembakaran pada alkena:

CH2=CH2 +  3O2 2CO2 + 2H2O

Contoh reaksi adisi pada alkena:

CH2=CH –CH3 +  HCl CH3– CH– CH3

Cl

Contoh reaksi polimerisasi pada alkena:

Polimerisasi etena menjadi polietena

n CH2 = CH2 – CH2 – CH2– [– CH2 – CH2 –]n

3) Reaksi kimia pada alkuna

Reaksi- reaksi pada alkuna mirip dengan alkena, hanya berbeda

pada kebutuhan jumlah pereaksi untuk penjenuhan ikatan

rangkap. Alkuna membutuhkan jumlah pereaksi dua kali

kebutuhan pereaksi pada alkena untuk jumlah ikatan rangkap

yang sama.

Contoh:

Reaksi penjenuhan etena oleh gas hidrogen

CH2 = CH2 + H2 → CH3 – CH3

etena etana

CH3 CH CH2
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Bandingkan dengan reaksi penjenuhan etuna dengan gas

hidrogen!

CH ≡ CH + H2 → CH2 = CH2

CH2 = CH2 + H2 → CH3 – CH3

CH ≡ CH + 2H2 → CH3 – CH3

etuna etana

5. Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Problem Based

Learning Dilengkapi Media Kartu Soal Terhadap Hasil Belajar

Problem Based Learning adalah kegiatan pembelajaran yang dapat

meningkatkan keterampilan berfikir serta keterampilan dalam

menyelesaikan masalah. Pemecahan masalah bisa membantu siswa

untuk memahami isi pelajaran dan selama proses pembelajaran dapat

menantang kemampuan siswa untuk dapat menyelesaikan masalah.

Dalam memecahkan masalah, siswa dapat mengembangkan

pengetahuannya dan membantu siswa untuk bertanggungjawab atas

pembelajarannya sendiri.

Problem Based Learning memungkinkan aplikasi dalam dunia

nyata dan merangsang siswa untuk belajar secara kontinu. Pada model

pembelajaran ini siswa dapat bekerja sama dengan kelompoknya dan

dapat saling memberikan kontribusi agar dapat memecahkan masalah

dari kartu soal yang diberikan oleh guru. Berdasarkan hal tersebut

diharapkan siswa dapat memahami pokok bahasan hidrokarbon karena

untuk mengumpulkan informasi dalam pemecahan masalah siswa
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harus menggali kemampuan berfikirnya dan dapat meningkatkan hasil

belajar siswa.

B. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian dahulu yang dapat menjadi acuan antara lain:

1. Ratna Rosidah Tri Wasonowati, Program Studi Pendidikan Kimia

UNS Surakarta, hasil penelitian menunjukkan hasil belajar siswa pada

ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa dikategorikan baik

dengan presentase berturut-turut adalah 78%, 81,24%, dan 78,13%.26

2. Mutoharoh Program Studi Pendidikan Fisika UIN Syarif Hidayatullah,

dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan terjadi peningkatan hasil

belajar siswa dengan nilai posttest kelas eksperimen(72,95%) lebih

tinggi dari kelas kontrol(62,95%).27

3. Yunita Kustyorini dkk, FKIP Universitas Islam Kalimantan MAB,

hasil penelitian menunjukkan hasil belajar siswa yang di ajar

menerapkan model PBL (78,30 %) lebih tinggi daripada hasil belajar

siswa yang di ajar dengan pembelajaran konvensional (71,64 %).28

Pada penelitian ini antara peneliti dengan penelitian relevan memiliki

kesamaan dalam penggunaan model pembelajaran Problem Based

26 Ratna Rosidah Tri Wasonowati, Penerapan Model Problem Based Learning (PBL)
Pada Pembelajaran Hukum – Hukum Dasar Kimia Ditinjau dari Aktivitas dan Hasil Belajar
Siswa Kelas X IPA SMA Negeri Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014, Jurnal Pendidikan Kimia
Vol.3 No.3 Universitas Sebelas Maret: 2014

27 Mutoharoh, Pengaruh Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah (Problem Based
Learning) Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa, Skripsi, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2011)
h.63

28 Yunita Kustyorini, Pengaruh Pembelajaran Berbasis Masalah Dilengkapi Media
Virtual Terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Fisika SMA/MA, Media Sains Volume 7 No.2,
Oktober  2014: h.142
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Learning. Akan tetapi perbedaannya yang terdapat antara peneliti dan

penelitian relevan terletak pada tujuannya, yaitu peneliti bertujuan untuk

mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran Problem Based

Learning dilengkapi media kartu soal terhadap hasil belajar siswa SMA

Negeri 7 Pekanbaru.

C. Konsep Operasional

Penelitian ini terdiri dari dari 2 variabel, yaitu model Problem

Based Learning dilengkapi media kartu soal sebagai variabel bebas,

sedangkan hasil belajar siswa sebagai variabel terikat.

1. Tahap Persiapan

Sebelum dilakukan proses belajar dan mengajar dilakukan beberapa

tahap, yaitu:

a. Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa: silabus, program

semester, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), media kartu

soal dan Lembar Kerja Siswa (LKS).

b. Mempersiapkan instrumen pengumpulan data yaitu: soal

homogenitas, pre test dan post test.

c. Melakukan uji homogenitas untuk menentukan kelas eksperimen

dan kelas kontrol.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Melaksanakan pretest pada kelas kontrol dan eksperimen, nilai ini

digunakan untuk pengolahan data akhir.
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b. Pada kelas eksperimen diterapkan model pembelajaran Problem

Based Learning dilengkapi media kartu soal, sedangkan kelas

kontrol menggunakan metode ceramah. Adapun langkah-

langkahnya sebagai berikut:

1) Kelas eksperimen

a) Melaksanakan proses pembelajaran yang diawali dengan

pendahuluan dan doa

b) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan sarana atau

logistik yang dibutuhkan

c) Guru mempersiapkan dan mengajukan masalah kepada

siswa melalui media kartu soal

d) Guru membentuk kelompok kecil, dalam masing-masing

kelompok siswa mendiskusikan masalah yang ada pada

kartu soal. Siswa dapat merefleksikan pengetahuan atau

keterampilan yang mereka miliki, dan siswa juga membuat

rumusan masalah dan membuat hipotesis-hipotesisnya,

lalu menuliskan jawaban dari kartu soal.

e) Siswa dapat mencari informasi dan data yang

berhubungan dengan masalah yang sudah dirumuskan

f) Guru mengamati dan menfasilitasi serta membantu peserta

didik yang memerlukan.



37

g) Siswa bersama kelompoknya menarik kesimpulan ataupun

mengaitkan informasi yang didapat untuk menyelesaikan

tugas kelompok.

h) Siswa diminta mempresentasikan hasil diskusi melalui

perwakilan kelompok. Sehingga masing-masing siswa

harus mempersiapkan diri karena guru memilih siswa

secara acak. Guru juga memberikan kesempatan untuk

siswa dikelompoknya untuk membantu temannya, dan

siswa dari kelompok lain diberi kesempatan untuk

menanggapi hasil diskusi kelompok lain.

i) Bersama guru siswa menyimpulkan ataupun mengevaluasi

terkait hasil diskusi yang telah dipresentasikan dan

memberikan penguatan terhadap materi pelajaran yang

sedang berlangsung.

j) Siswa diminta duduk kursinya masing-masing untuk

mengerjakan soal kuis secara individu.

k) Guru  menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran

untuk pertemuan berikutnya

2) Kelas kontrol

a) Melaksanakan proses pembelajaran yang diawali dengan

pendahuluan dan doa

b) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan sarana atau

logistik yang dibutuhkan
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c) Guru menjelaskan materi

d) Siswa diminta untuk menyimak dan mendengarkan

terhadap penjelasan guru

e) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya terkait materi

f) Guru membimbing dan mengarahkan siswa dalam

menyelesaikan soal latihan

g) Membahas latihan dan tugas yang ada di dalam buku ajar

secara bersama sama.

h) Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah

dipelajari.

i) Siswa diminta untuk mengerjakan soal kuis secara

individu.

j) Guru  menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran

untuk pertemuan berikutnya.

3. Tahap Akhir

a. Pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, setelah semua

materi selesai diajarkan, guru memberikan tes akhir (post

test) untuk menentukan peningkatan hasil belajar siswa.

b. Data akhir (nilai pretest dan post test) yang diperoleh dari

kedua kelas dianalisis dengan menggunakan rumus statistik.
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D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan

masalah yang dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat

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

sebagai berikut:

Ho : Tidak ada pengaruh penerapan model Problem Based Learning

dilengkapi media kartu soal terhadap hasil belajar siswa pada

pokok bahasan hidrokarbon kelas X Sekolah Menengah Atas

Negeri 7 Pekanbaru.

Ha : Ada pengaruh penerapan model Problem Based Learning

dilengkapi media kartu soal terhadap hasil belajar siswa pada

pokok bahasan hidrokarbon kelas X Sekolah Menengah Atas

Negeri 7 Pekanbaru.


