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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Metode Accelerated Learning

Accelerated pada dasarnya berarti semakin bertambah cepat.

Learning didefenisikan sebagai sebuah proses perubahan kebiasaan yang

disebabkan oleh penambahan keterampilan, pengetahuan, atau sikap baru.

Jika digabungkan, pembelajaran cepat berarti “ mengubah kebiasaan

dengan meningkatkan kecepatan.”1 Accelerated Learning atau Cara

Belajar Cepat (CBC) adalah kemampuan menyerap dan memahami

informasi baru dengan cepat dan menguasai informasi tersebut.2 Metode

Accelerated learning adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan

suatu rangkaian pendekatan praktis dalam upaya meningkatkan hasil

proses belajar.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa

Accelerated Learning adalah suatu cara yang digunakan untuk

meningkatkan kemampuan belajar siswa sehingga siswa dapat menyerap

dan memahami materi baru dengan cepat dan menguasai materi tersebut.

Konsep dasar dari pembelajaran ini adalah bahwa pembelajaran itu lebih

baik berlangsung secara cepat,menyenangkan dan memuaskan serta

memberikan sumbangan sepenuhnya pada kebahagiaan, kecerdasan,

kompetensi dan keberhasilan. Salah satu alasan utama mengapa

1 Lou Russel. The Accelerated Learning Fieldbook . Bandung . Nusa Media. 2011.  h. 5.
2 Colin dan Nicholl. Accelerated Learning For 21st Century . Bandung . Nuansa. 2002.

h. 35.
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Accelereted Learning (AL) membantu manusia untuk belajar lebih cepat

dan efisien adalah karena AL menghargai perbedaan preferensi proses

pembelajaran individu.3

Ada beberapa prinsip dalam Accelersted Learning :

1. Learning involve the whole mind and body. Belajar mesti melibatkan

pikiran dan tubuh.

2. Learning is creation not consumption. Belajar adalah proses

menciptakan pengetahuan bukan mengkonsumsi pengetahuan yang

telah diciptakan. Kerena itu pengetahuan bukanlah sesuatu yang harus

diterima tetapi sesuatu yang harus diciptakan oleh pelajar.  Karena itu,

yang perlu dilakukan guru adalah merekayasa pembelajarn dan

mendesain pengalaman belajar dan siswalah yang aktif menghayati,

mengalami dan menemukan pengetahuan melalui proses itu.

3. Collaboration aids learning. Kerjasama antar siswa dalam

pembelajaran akan mempercepat proses pencapaian pengetahuan dan

menamkan kesan yang mendalam pada diri siswa.

4. Learning come from doing the work it self. Dalam proses

pembelajaran, tidak seharusnya memposisikan siswa sebagai

pendengar ceramah guru secara terus menerus, laksana botol kosong

yang diisi dengan ilmu pengetahuan. Peserta didik harus diberdayakan

agar mau dan mampu berbuat untuk memperkaya pengalaman

belajarnya (learning to do) dengan meningkatkan interaksi dengan

3 Lou Russel. Loc. Cit
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lingkungannya baik lingkungan fisik, social, maupun budaya, sehingga

mampu membangun pemahaman dan pengetahuannya terhadap dunia

disekitarmya (learning to know). Diharapkan hasil interaksi dengan

lingkungannya itu dapat membangun pengetahuan dan kepercayaan

dirinya (lerning to be). Kesempatan berinteraksi dengan berbagai

individu atau kelompok yang bervariasi (learning to live together) akan

membentuk kepribadiannya untuk memahami kemajemukan dan

melakukan sikap-sikap positif dan toleran terhadap keanekaragaman

dan perbedaan hidup

5. Concrete images much easier to graps and retain than a verbal

abstraction. Hal-hal yang konkrit akan lebih mudah ditangkap dari

pada yang abstrak. Karena itu perlu proses visualisasi.

6. Positive Emotion greatly improves learning. Emosi positif sangat besar

pengaruhnya terhadap hasil belajar. Perasaan seseorang sangat

menentukan kuantitas dan kualitas hasil belajarnya. Perasaan tertekan

akan memperlambat proses pencapaian begitu pula sebaliknya, belajar

dalam sussana yang menyenangkan akan membantu proses pencapaian

dan penguasaan materi.4

4 Hartono et al. Paikem. Jakarta.  Zanafa Publishing. 2008.  h. 84-86.
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Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara belajar konvensional

dengan Accelerated learning.

Tabel II.1 Perbedaan Belajar Konvensional dan Accelerated learning5

Belajar Konvensional Accelerated Learning

1. Rigid – kaku

2. Serious -serius

3. Single pathed – jalur tunggal.

4. Means centered – berorientasi

pada alat

5. Competitive – kompetitif

6. Behavioral – bersifat

behavioristik

7. Verbal – hanya ceramah

8. Controlling – belajar sangat

terkendali

9. Material centered – berpusat

pada materi

10. Mental (cognitive) – menekankan

pada mental / kognitif semata

11. Time based – berbasis waktu

1. Flexible – luwes

2. Joyful – menyenangkan

3. Multi-pathed – multi jalur

4. Ends-centered – berpusat pada

tujuan

5. Collaborative – kolaboratif

6. Humanistic – manusiawi

7. Multi-sensory – multi sensor

8. Nurturing – menumbuhkan

9. Activity-centered – berpusat

pada aktivitas

10. Mental/emotional –

menggunakan mental emosional

11. Result based – berdasar

pada hasil

5Fadli.,2010,.aPembelajaranAAkselerasi.Dhttp://fadlibae.wordpress.com/2010/03/24/pem
belajaran-akselerasi-accelerated-learning/.
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Belajar dapat dijadikan menyenangkan dan berhasil dengan

beberapa cara antara lain :

a. Menciptakan lingkungan tanpa stress (relaks), yaitu lingkungan yang

aman untuk melakukan kesalahan namun harapan untuk sukses tinggi.

b. Menjamin bahwa subyek pelajaran adalah relevan. Anda ingin belajar

ketika anda melihat manfaat dan pentingnya subyek pelajaran itu.

c. Menjamin bahwa belajar secara emosional adalah positif ketika

bersama orang lain, dimana ketika ada humor dan dorongan semangat,

waktu rehat dan jeda teratur, dan dukungan antusias.

d. Melibatkan secara sadar semua indera dan juga pikiran otak kiri dan

otak kanan.

e. Menantang otak untuk dapat berpikir jauh ke depan dan

mengeksplorasi apa yang sedang dipelajari dengan sebanyak mungkin

kecerdasan yang relevan untuk memahami subyek pelajaran.

f. Mengkonsolidasikan bahan yang sudah di pelajari dengan meninjau

ulang dalam periode-periode waspada yang relaks.6

Semua langkah tersebut di atas termasuk dalam metode

pembelajaran Accelerated Learning (AL). Akan tetapi, tidak jadi soal

betapa menyenangkan atau merangsangnya proses belajar itu, namun yang

juga sangat penting dilakukan adalah rencana yang padu, langkah demi

langkah dalam metode pembelajaran Accelerated Learning (AL). Metode

Accelerated Learning dibagi menjadi enam langkah dasar. Keenam

6 Colin dan Nicholl. Accelerated Learning For 21st Century.Bandung.  Nuansa. 2002. h.
93.
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langkah tersebut dapat diingat dengan mudah dengan menggunakan

singkatan M-A-S-T-E-R sebuah kata yang diciptakan oleh pelatih

terkemuka Jayne Nicholl.7

1. Motivating your mind (memotivasi fikiran)

Seseorang membutuhkan keadaan fikiran yang “kaya akal”

dalam belajar, yaitu harus rileks, percaya diri dan termotivasi. Jika

dalam kondisi stres dan kurang percaya diri atau tidak melihat manfaat

dari yang dipelajari, pelajaran tidak dapat berlangsung dengan baik.8

Motivasi adalah kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam

diri seseorang  yang mendorongnya untuk melakukan  aktivitas

tertentu guna mencapai suatu tujuan (kebutuhan).9

Untuk itu, guru perlu memotivasi siswa agar dapat memperoleh

keadaan fikiran yang benar dalam belajar. Salah satu cara untuk

memberikan motivasi adalah dengan menanamkan pada diri siswa apa

manfaatnya bagi mereka dalam mempelajari suatu konsep. Sugesti-

sugesti positif akan membuat siswa menjadi semangat dalam belajar

dan proses pembelajaran akan terasa menyenangkan.

2. Acquiring the information (memperoleh informasi)

Siswa perlu mengambil dan menyerap fakta-fakta data subjek

pelajaran yang dipelajari melelui cara yang paling sesuai dengan

pembelajaran indrawi yang disukai.10

7Ibid. h. 94
8Ibid. h. 94
9 Djaali. Psikologi Pendidikan. Jakarta.  Bumi Aksara. 2008.  h. 101.
10Colin dan Nicoll, Loc. Cit.
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Guru menjelaskan materi secara garis besar atau gagasan inti

dari materi yang akan diajarkan dan selanjutnya siswa yang menggali

dan mengembangkan informasi. Untuk menyampaikan gagasan inti

dan agar siswa terlibat dalam memperoleh gagasan ini ada beberapa

cara yang dapat dilakukan guru. Dalam hal ini menyinggung modalitas

visual, auditori dan kinestetis (V.A.K)

a. Visual

Belajar melalui melihat sesuatu seperti melihat gambar,

diagram, grafik, dan peta pikiran. Pembelajaran visual ketika

belajar lebih menyukai membaca, melihat teks, menggambarkan

dan mensketsakannya.

b. Auditori

Belajar melalui mendengar sesuatu, seperti ceramah,

diskusi, mendengar kaset, dan debat. Pembelajaran auditori ketika

belajar senang mendengar informasi melalui penjelasan lisan,

komentar, dan juga berdiskusi.

c. Kinestetis

Siswa belajar melalui aktivitas fisik atau keterlibatan

langsung seperti melakukan dan mengalami sendiri kegiatan

seperti praktikum.

3. Searching out the meaning (menyelidiki makna)

Menanamkan informasi pada memori menetap mensyaratkan

untuk menyelidiki implikasi dan signifikansi, makna seutuhnya,
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dengan cara saksama mengeksplorasi bahan subjek yang bersangkutan.

Ada perbedaan mendasar antara mengetahui dan memahami benar-

benar sesuatu. Semata mengubah fakta ke dalam makna pribadinya

adalah unsur pokok dalam proses belajar.11

Pada tahap ini, setelah siswa memperoleh informasi maka

langkah selanjutnya adalah siswa dituntut untuk memahami materi

yang dipelajari yaitu dengan jalan guru memberikan sejumlah masalah

atau pertanyaan yang mendorong siswa untuk menemukan sendiri

penyelesaian masalah dalam bentuk LKS.

4. Triggering the memory (memicu memori)

Siklus pengulangan materi sangat penting dalam belajar karena

dengan pengulangan maka informasi yang diperoleh dapat disimpan

dalam memori jangka panjang. Guru dapat memilih dari beberapa cara

yang dapat ditawarkan sebagai berikut :

a. Ajak para siswa mengulang butir-butir materi utama dengan cepat

pada akhir setiap pelajaran

b. Minta siswa mengulang butir-butir utama setiap malam dirumah

c. Ulangi butir-butir kunci dengan cepat pada awal sesi pelajaran

berikutnya

d. Ulangi butir-butir kunci dari pelajaran selama satu minggu

e. Alokasi waktu sebulan sekali mengulangi butir kunci seluruh

materi

11Ibid. h. 95
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f. Alokasi waktu 1 hari penuh setiap 6 bulan untuk mengulang semua

bahan pelajaran selama 6 bulan (dapat menggunkan peta materi)

5. Exhibiting what you know (memamerkan apa yang anda ketahui)

Ketika “tes-tes” dilakukan, bukan sebagai menang/kalah tetapi

sebagai umpan balik, maka para siswa mulai memandangnya sebagai

petunjuk yang membantu demi kebaikan dan keberhasilan mereka

sendiri-sendiri bukan sebagai alat paksa untuk menjatuhkan mereka.

Manfaat evaluasi diperkuat ketika guru mengakui bahwa mereka

mengukur seberapa baik siswa melakukan tugasnya.12

Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa

agar mereka dapat membuktikan bahwa mereka betul-betul paham

dengan apa yang meraka pelajari. Pada tahap ini siswa diminta untuk

mengambil secara acak soal yang telah disediakan guru. Soal tersebut

harus dipertanggungjawabkan. Siswa yang paling cepat siap diminta

untuk mempresentasikan atau menuliskan di papan tulis dan

menjelaskan kepada temannya. Setelah selesai guru mengumpulkan

dan memberi penilaian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa

besar keaktifan siswa dalam mengerjakan LKS kelompok.

6. Reflecting How you’ve learned (merefleksikan bagaimana anda

belajar)

Hakikat seorang pembelajar yang betul-betul independent

adalah senantiasa peduli pada upaya untuk terus menerus

12Ibid. h. 400
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meningkatkan kualitas belajarnya sendiri dan tidak dapat

melakukannya tanpa berfikir tentangnya. Ini berarti seorang

pembelajar selalu berfikir apa usaha terbaik untuk memperoleh hasil

yang terbaik pula. Hal ini dapat dilakukan dengan selalu mengevaluasi

cara belajar setiap hari. Dengan kata lain kecerdasan intrapersonal

dituntut dalam hal ini, agar kajian terhadap kelebihan dan kekurangan

diri dalam belajar lebih mendalam.

Secara ringkas metode Accelerated Learning dengan

menggunakan langkah-langkah dari M-A-S-T-E-R adalah :

a. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang masing-

masing terdiri dari 5-6 orang perkelompok. Pembagian kelompok

ini dilakukan berdasarkan hasil uji homogenitas. Dan dibagi

sebelum pelajaran dimulai.

b. Guru memotivasi siswa (motivating your mind/memotivasi fikiran)

c. Guru memberikan informasi tentang pelajaran hari ini dan kegiatan

pada pertemuan ini (acquiring the information/memperoleh

informasi).

d. Guru membagikan lembar kerja kelompok. Siswa bekerja sama

selama lebih kurang 20 menit untuk membahas lembar kerja

tersebut (searching out the meaning/menyelidiki makna)

e. Guru membimbing siswa untuk memahami lembar kerja tersebut.

Dari lembar kerja tersebut siswa diminta memberikan opininya

terhadap permasalahan tersebut, bagaimana cara membuktikannya,
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seperti apa contohnya, apa kesimpulan yang dapat ditarik, hal-hal

apa saja yang menarik dari konsep tersebut.

f. Setelah siswa selesai mendiskusikan lembar kerja kelompok, guru

mempersilahkan perwakilan setiap kelompok untuk

mempresentasikan hasil diskusinya. Dalam kegiatan ini juga

diadakan diskusi kelas

g. Guru melakukan penilaian dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan singkat dengan tujuan untuk mengulang materi yang

telah dipelajari , siswa yang mengetahui jawabannya dipersilahkan

untuk menjawab. (triggering the memory/memicu memori)

h. Selain itu penilaian juga bisa dilakukan dengan menugaskan siswa

mengambil soal yang telah disediakan guru secara acak, kemudian

kertas berisi soal tadi ditukar kepada teman sebelah dalam satu

kelompok untuk dijawab. Dalam selang waktu yang diberikan,

kertas kembalikan ke teman yang tadi untuk diperiksa. Setelah

selesai, guru mengumpulkan lembar kerja tersebut dan memberi

penilaian (exhibition what you know/memamerkan apa yang anda

ketahui)

i. Setelah semua topik diskusi dibahas, guru menanyakan apakah ada

konsep yang meragukan atau belum dipahami

j. Guru dan siswa menyimpulkan pelajaran hari ini (reflection how

you’ve learne /merefleksikan bagaimana anda belajar)
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k. Guru melakukan evaluasi

l. Guru menutup pelajaran dan kembali memotivasi siswa untuk

belajar

Metode Accelerated Learning tidak hanya untuk materi-materi

pembelajaran sains, tetapi bisa juga digunakan nutuk materi lain

seperti dalam mempelajari bahasa asing. Pada tahun 1993, sekolah

Bridley Moor High School di Inggris membuktikan bahwa  murid

yang mempelajari bahasa Jerman dengan menggunakan metode

Accelerated Learning selama 10 minggu lulus dengan nilai 90% atau

lebih, jumlahnya 10 kali lipat dibandingkan dengan menggunakan

metode konvensional.13

Adapun kelebihan dari metode Accelerated Learning dengan

pada 6 langkah M-A-S-T-E-R adalah sebagai berikut:

1. Membantu siswa dalam memahami materi.

2. Membiasakan siswa menganalisa permasalahan

3. Melatih kecepatan berfikir siswa

4. Siswa menjadi kreatif

2. Hasil Belajar

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

13 Adi Gunawan. Genius Learning Strategy. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2006. h.
12-13.
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lingkungannya.14 Bukti bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya

perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu

menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti.15

Secara umum hasil belajar selalu dipandang sebagai perwujudan

nilai yang diperoleh siswa melalui proses pembelajaran, yang menentukan

keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Hasil belajar di peroleh

setelah siswa menempuh pengalaman belajar (proses belajar mengajar)

untuk melihat sejauh mana tujuan pembelajaran yang dicapai atau dikuasai

oleh siswa.16 Tujuan khusus pengajaran (instructional objectives) adalah

kemampuan dan keterampilan yang diharapkan dimiliki siswa setelah

berakhirnya kegiatan belajar mengajar.17 hasil belajar merupakan

perubahan kemajuan belajar siswa dalam hal penguasaan materi yang telah

dipelajari sesuai dengan tujuan pembelajaran yang mencakup bidang

kognitif, afektif dan psikomotor secara seimbang. Hasil belajar diukur

dengan teknik teknik-teknik penilain tertentu. Penilaian merupakan upaya

sistematis yang dikembangkan oleh suatu institusi pendidikan yang

ditujukan untuk menjamin kualitas proses pendidikan serta kualitas

kemampuan peserta didik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar mengajar dapat

dikatakan berhasil, setiap guru memiliki pandangan masing-masing sejalan

dengan filsafat. Namun, untuk menyamakan persepsi sebaiknya kita

14 Slameto. Belajar dan Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi. Jakarta. Rineka Cipta.
2010.  h. 2.

15 Oemar Hamalik. Proses Belajar Mengajar. Jakarta. Bumi Aksara. 2011. h. 30.
16Nana sudjana. Dasar-dasar proses belajar mengajar.Bandung. Sinar Baru Algensindo.

2008.  h. 111.
17 Slameto. Proses Belajar Mengajar dalam Sistem Kredit Semester sks. Jakarta. Bumi

Aksara. 1991. h. 66.
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berpedoman pada kurikulum yang berlaku saat ini yang telah

disempurnakan, antara lain bahwa, “suatu proses belajar mengajar tentang

suatu bahan pengajaran dinyatakan berhasil apabila tujuan instruksional

khusus (TIK) nya dapat tercapai”.

Untuk mengetahui tercapai tidaknya TIK, guru perlu mengadakan

tes formatif setiap selesai menyajikan satu bahasan kepada siswa.

Penilaian formatif ini untuk mengatahui sejauh mana siswa telah

menguasai tujuan instruksional khusus (TIK) yang ingin dicapai. Fungsi

penilaian ini adalah untuk memberikan umpan balik kepada guru dalam

rangka memperbaiki proses belajar mengajar dan melaksanakan program

remedial bagi siswa yang belum berhasil.

Karena itulah, suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan

pengajaran dinyatakan berhasil apabila hasilnya memenuhi tujuan

instruksional khusus dari bahan tersebut.18

3. Pengaruh Penerapan Accelerated Learning Menggunakan Langkah

M-A-S-T-E-R Terhadap Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan tujuan akhir untuk mengetahui tuntas

atau tidaknya seseorang dalambelajar setelah menerima materi yang

telah diberikan. Hasil belajar dipenuhi oleh baik tidaknya kualitas

pembelajaran, karena kualitas pembelajaran merupakan salah satu

faktor penting dalam menentukan hasil, belajar oleh karena itu proses

pembelajaran dikelas harus memberikan suasana yang menyenangkan

agar tumbuh minat dan motivasi belajar siswa.

18Syaiful Bahri Djamarah, Aswin Zain. Strtegi Belajar Mengajar. Jakarta. Rineka Cipta.
2002.  h. 105.
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Penyelenggaraan pembelajaran merupakan tugas guru. Dalam

proses pembelajaran seorang siswa berusaha mengeetahui, memahami

serta mengerti sesuatu yang menyebabkan pada dirinya terjadi

perubahan tingkah laku dari yang tidak tahu menjadi tahu. Untuk dapat

meningkatkan hasil belajar kimia banyak cara yang dapat dilakukan

sehingga dapat mengoptimalkan hasil belajar kimia diantaranya adalah

perencanaan pembelajaran dan penggunaan strategi pembelajaran yang

tepat. Salah satu usaha agar pembelajaran berkualitas adalah dengan

penerapan metode Accelerated Learning.

Accelerated Learning merupakan metode pembelajaran yang

positif dan kondusif. Dengan menggunakan metode Accelerated

Learning diharapkan akan tercipta suasana belajar yang lebih

menyenangkan. Semakin siswa paham terhadap materi pelajaran akan

semakin baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar

siswa.

Dengan menggunakan metode Accelerated Learning dengan

menggunakan langkah–langkah  M-A-S-T-E-R, siswa tidak hanya

dapat menguasai konsep yang diajarkan, menjadi kreatif, dan memiliki

rasa percaya diri yang tinggi tetapi juga dapat meningkatkan hasil

belajar siswa secara keseluruhan karena motivasi yang diberikan,

suasana belajar menjadi menyenangkan dan jauh dari kesan

membosankan. Selain itu siswa juga dibimbing untuk lebih aktif dan
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berani dalam membuktikan bahwa mereka telah menguasai konsep

yang diajarkan.

4. Materi Hidrokarbon

Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terbentuk dari atom

hidrogen dan karbon. Atom karbon mempunyai konfigurasi electron 2 4,

sehingga electron valensinya adalah 4. Artinya setiap atom C dapat

membentuk 4 ikatan kovalen tunggal. Oleh karena itu atom C mempunyai

sifat khas yaitu, mampu berikatan dengan atom C lain membentuk rantai

karbon yang sangat panjang dan bervariasi.. Berdasarkan jumlah atom C

yang diikat oleh setiap atom C, ada 4 kemungkinan posisi atom C dalam

rantai karbon, yaitu :

a. Atom C primer : Atom C yang hanya mengikat 1 atom C lainnya

b. Atom C sekunder : Atom C yang mengikat 2 atom C lainnya

c. Atom C tersier : Atom C yang mengikat 3 atom C lainnya

d. Atom C kuarterner: Atom C yang mengikat 4 atom C lainnya19

Berdasarkan jenis ikatan senyawa hidrokarbon dibedakan atas :

a. Senyawa hidrogen jenuh

Senyawa hidrogen jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang

ikatan antara atom karbonnya merupakan ikatan kovalen tunggal.

b. Senyawa hidrokarbon tak jenuh

Senyawa hidrokarbon tak jenuh adalah senyawa hidrokarbon

yang ikatan antara atom karbonnya merupakan ikatan kovalen rangkap

19Sandri, et al. Kimia 1. Jakarta  : Yudhistira.2009.  h. 183-184.
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dua atau tiga. Senyawa hidrokarbon tak jenuh yang berikatan rangkap

dua disebut alkena, dua ikatan rangkap dua disebut alkadiena, dan

berikatann rabgkap tiga disebut alkuna.

Berdasarkan bentuk rantai atom karbonnya senyawa hidrokarbon

di golongkan atas :

a. Senyawa alifatik

Senyawa alifatik adalah senyawa hidrokarbon dengan rantai

terbuka, yaitu antara ujung-ujung atom karbon tidak saling

berhubungan.

b. Senyawa alisiklik

Senyawa alisiklik adalah senyawa hidrokarbon yang rantai

atom karbonnya tertutup atau melingkar (cincin). Senyawa

hidrokarbon alisiklik dapat berupa ikatan jenuh maupun ikatan tak

jenuh.

c. Senyawa aromatik

Senyawa aromatic adalah senyawa hidrokarbon  siklik yang

terdiri dari enam atom karbon dengan ikatan rangkap selang-seling

(ikatan konjugasi).20

a. Alkana

Alkana merupakan hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu hidrokarbon

dengan rantai terbuka dan semua ikatan karbon-karbonnya merupakan

ikatan tunggal. Rumus umum alkana adalah : CnH2n+2

20 Shinta rosalia.  Inovasi Guru Kimia SMA Kelas X, XI, XII . Yogyakarta. Kendi Mas
Media. 2011. h. 105-106.
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Deret homolog adalah Suatu kelompok senyawa karbon dengan

rumus umum yang sama dan sifat yang bermiripan disebut satu

homolog (deret sepancaran). Alkana merupakan suatu homolog. Deret

homolog mempunyai sifat-sifat berikut :

1) Sifat kimia mirip

2) Rumus umum sama

3) Semakin panjang rantai atom karbon, semakin tinggi pula titik

didihnya

Tabel II.2 Rumus Molekul Dan Nama Alkana Dengan Jumlah Atom
C-1 Sampai Dengan C-10

1) Tata Nama Alkana

Penamaan senyawa karbon perlu sitem tertentu, dan hal ini

telah diatur komisi tata nama dari himpunan kimia sedunia atau

IUPAC. Nama yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari

disebut nama trivial.

Jumlah Atom C Rumus Molekul Nama

1 C H4 Metana

2 C2 H6 Etana

3 C3 H8 Propana

4 C4 H10 Butana

5 C5 H12 Pentana

6 C6 H14 Heksana

7 C7 H16 Heptana

8 C8 H18 Oktana

9 C9 H20 Nonana

10 C10 H22 Dekana
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Berikut adalah tata nama dari alkana bercabang :

a) Nama IUPAC alkana terdiri dari dua bagian,

(1)Bagian pertama, yaitu nama cabang.

(2) Bagian kedua yaitu rantau induk.

b) Rantai induk adalah rantai terpanjang dalam molekul.

c) Cabang diberi nama alkil, yaitu sama dengan nama alkana yang

sesuai tetapi akhiran ana diganti dengan il, misalnya metana

diganti dengan metil.

d) Posisi cabang ditunjukkan dengan awalan angka. Untuk itu,

rantai induk diberi nomor. Penomoran dimulai dari salah satu

ujung sedemikian rupa sehingga posisi cabang mendapat

nomor terkecil.

e) Bila terdapat lebih dari satu cabang sejenis, nama cabang

disebut sekali saja dengan diberi awalan yang menyatakan

jumlah cabang, misalnya 2 = di, 3 = tri, 4 = tetra, 5 = penta, dan

seterusnya.

f) Bila terdapat lebih dari satu jenis cabang, maka cabang-cabang

tersebut ditulis sesuai dengan urutan abjad, misalnya etil harus

ditulis terlebih dahulu daripada metil.21

21 Michael Purba. Kimia untuk SMA Kelas X . Jakarta. Erlangga. 2007. h. 207.
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Berdasrkan aturan-aturan diatas, penamaan alkana

bercabang dapat dilakukan mengikuti langkah sebagai berikut :

a) Memilih rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang mempunyai

cabang terbanyak.

b) Penomoran di mulai dari salah satu ujung, sehingga cabang

mendapat nomor terkecil.

c) Penulisan nama dimulai dengan nama cabang (cabang-cabang)

sesuai urutan abjad, kemudian diakhiri dengan nama rantai

induk. Posisi cabang dinyatakan dengan awalan angka. Antara

angka dengan angka dipisahkan dengan tanda koma(,), antara

angka dengan huruf dipisahkan tanda jeda (-)

2) Sumber dan Kegunaaan Alkana

Alkana merupakan komponen utama dari gas alam dan

minyak bumi. Kegunaan alkana dalam kehidupan sehari-hari antara

lain adalah bahan bakar, pelarut, sumber hidrogen, pelumas, bahan

baku untuk senyawa organik lain dan bahan baku industri.

b. Alkena

Alkena adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan satu ikatan

rangkap. Rumus umum alkena adalah CnH2n

1) Tata nama Alkena

a) Rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan

rangkap
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b) Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk

sedemikian rupa sehingga ikatan rangkap mendapat nomor

terkecil.

c) Posisi ikatan rangkap di tunjukkan dengan awalan angka, yaitu

nomor dari atom karbon berikatan rangakap yang paling

pinggir (nomor terkecil)

d) Penamaan cabang-cabang sama seperti pada alkana.

2) Sumber dan Kegunaan Karbon

Dalam industry, alkena dibuat dari alkana melalui

pemanasan dengan katalis, yaitu dengan proses yang disebut

perengkahan atau (cracking). Alkena khususnya suku-suku rendah,

adalah bahan baku industry yang sangat penting, misalnya untuk

membuat plastik, karet sintetis, dan alkohol.

c. Alkuna

Alkuna adalah hidrokarbon alifatik tidak jenuh dengan satu ikatan

karbon-karbon rangkap tiga.  Rumus umum alkuna adalah CnH2n-2

1) Tata Nama Alkuna

Tata nama alkuna bercabang, yaitu pemilihan rantai induk,

penomoran, dan cara penulisan, sama seperti alkena.

2) Sumber dan Kegunaan Alkuna

Alkuna yang mempunyai nilai ekonomis penting hanya

etuna. Nama lain etuna adalah asetilena. Dalam industry asetilena

dibuat dari metana melalui pembakaran tak sempurna. Dalam
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jumlah sedikit, asetilena dapat dibuat dari reaksi batu karbid

(kalsium karbida)

Sifat-sifat hidrokarbon dibagi menjadi dua yaitu, :

a. Sifat-sifat fisis

Sifat-sifat fisis  hidrokarbon antara lain titik leleh, titik didih,

dan massa jenis alkana, alkena, alkuna meningkat seiring dengan

bertambahnya jumlah atom karbon dalam molekul. Pada suhu kamar

(25oC), C1-C4 berwujud gas, suku-suku berikutnya berwujud cair ,

sedangkan suku-suku tinggi mulai dari C18H38 berwujud padat. Semua

hidrokarbon sukar larut dalam air. Mereka lebih mudah larut dlam

pelarut yang nonpolar seperti tetraklorometana (CCl4).

b. Sifat-sifat kimia

Alkana tergolong zat yang sukar bereaksi sehingga disebut

paraffin yang artinya afinitas kecil. Reaksi terpenting dari alkana

adalah pembakaran, substitusi, dan perengkahan. Alkena lebih reaktif

dibandingkan alkana. Reaksi penting alkena adalah pembakaran adisi,

dan polimerisasi.

Semua ilmu pengetahuan sangat berkaitan dengan Al-Gur’an karna

jauh sebelum ilmu pengetahuan itu lahir Allah SWT telah menjelaskan

melalui ayat-ayat Nya. Begitupun ilmu kimia adapun ayat yang

berhubungan dengan senyawa hidrokarbon adalah Surat Al-Hijr ayat 28.

Artinya : Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat:

"Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat
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kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk (QS. Al-Hijr

ayat 28)

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan terhadap penalitian ini adalah :

1. Oleh Mardhiah (2012) dengan judul skripsi : “Penerapan Metode

Accelerated Learning Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada

Pokok Bahasan Reaksi Redoks Di Kelas X SMA Negeri 1 Kampar“. Pada

penelitian ini terjadi peningkatan yang signifikan lebih tinggi

dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional.

Kelas eksperimen adalah X4 dan kelas control adalah X6. Hasil thitung >ttabel

pada penelitian ini adalah (4,39 > 1,67).22

2. Oleh Witri Pageta Sihite (2012) dengan judul skripsi : “Penerapan Metode

Accelerated Learning Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar siswa Pada

Pokok Bahasan Tatanama Senyawa dan Persamaan Reaksi Sederhana Di

Kelas X SMA Negeri 2 Tambang“. Hasil thitung>ttabel pada penelitian ini

adalah (2,94>1,67).23

3. Oleh Ratna Dewi  (2012) dengan judul skripsi : “Penerapan Metode

Accelerated Learning Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada

Pokok BAhasan Laju Reaksi Di Kelas XI IPA SMA Negeri 10

22 Mardhiah. Penerapan Metode Accelerated Learning Untuk Meningkatkan Prestasi
Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Reaksi Redoks Di Kelas X SMA Negeri 1 Kampar .
Universitas Riau. 2012.

23 Witri Pageta Sihite. Penerapan Metode Accelerated Learning Untuk Meningkatkan
Prestasi Belajar siswa Pada Pokok Bahasan Tatanama Senyawa dan Persamaan Reaksi
Sederhana Di Kelas X SMA Negeri 2 Tambang .Universitas Riau. 2012.
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Pekanbaru“. Kelas eksperimen adalah XI IPA 2 dan kelas control adalah

XI IPA 3. Hasil thitung>ttabel pada penelitian ini adalah ( 4,57>1,67).24

Perbedaan pada penelitian yang saya lakukan terdapat pada tujuan

penelitian yaitu untuk meningkatkan hasil belajar, materi yang diajarkan dan

lokasi penelitian.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang dilakukan

terhadap 2 kelas. Kelas eksperimen dengan penerapan metode Accelerated

Learning menggunakan langkah M-A-S-T-E-R, sedangkan pada kelas

kontrol tanpa penerapan metode Accelerated Learning menggunakan

langkah M-A-S-T-E-R. Sebelum dilakukan perlakuan, kedua kelas terlebih

dahulu diberikan pre-test dan setelah perlakuan diberikan post-test, dengan

soal, jumlah dan waktu yang sama, dengan rancangan penelitian seperti

tabel dibawah ini.

Tabel II.3 Rancangan Penelitian Pretes-postes25

Kelompok Pretes Perlakuan Postes
Eksperimen T1 X1 T2

Kontrol T1 - T2

24 Ratna Dewi, Penerapan Metode Accelerated Learning Untuk Meningkatkan Prestasi
Belajar Siswa Pada Pokok BAhasan Laju Reaksi Di Kelas XI IPA SMA Negeri 10 Pekanbaru .
Universitas Riau. 2012.

25 Sukardi. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta. Bumi Aksara.2009. h. 185.
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Keterangan :

T1 = Tes sebelum diberikan pembelajaran pada pokok bahasan

hidrokarbon

X  = Perlakuan terhadap kelas eksperimen dengan menerapkan metode

Accelerated Learning menggunakan langkah M-A-S-T-E-R

T2 =  Tes setelah pembelajaran hidrokarbon

2. Tahap Persiapan

a. Memilih pokok bahasan untuk pemberian penerapan metode

Accelerated Learning menggunakan langkah M-A-S-T-E-R.

b. Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa: silabus, Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Lembar Kerja Siswa (LKS).

c. Mempersiapkan instrumen pengumpulan data yaitu soal uji

homogenitas, soal pre-test dan post-test.

3. Tahap Pelaksanaan

Langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan adalah:

a. Melaksanakan uji homogenitas pada semua kelas X untuk menentukan

dua kelas yang akan diambil sebagai sampel. Soal uji homogenitas

yaitu pokok bahasan reaksi redoks.

b. Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol berdasarkan tes uji

homogenitas dengan menggunakan rumus bartlet

c. Melakukan uji coba soal-soal pre-test/post-test terhadap siswa lain

yang tidak terlibat dalam proses metode Accelerated Learning

menggunakan langkah M-A-S-T-E-R untuk mengetahui validitas, daya

pembeda, tingkat kesukaran dan reliabilitas dari soal tersebut.
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d. Melaksanakan pre-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

e. Selanjutnya memberitahukan kepada seluruh siswa khususnya di kelas

eksperimen mengenai proses pembelajaran yang dilakukan.

f. Pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan materi yang sama

yaitu pokok bahasan senyawa hidrokarbon.

g. Pada kelas eksperimen dengan metode Accelerated Learning

menggunakan langkah M-A-S-T-E-R, sedangkan untuk kelas kontrol

dilakukan dengan metode ceramah dan pemberian tugas.

4. Tahap Akhir

a. Pada kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah semua materi pokok

bahasan senyawa hidrokarbon selesai diajarkan, guru memberikan

post-test mengenai pokok bahasan tersebut untuk menentukan

peningkatan prestasi belajar siswa.

b. Data akhir (selisih nilai pre-test dan post-test) yang diperoleh dari

kedua kelas akan dianalisis dengan menggunakan rumus statistik.

c. Pelaporan hasil penilitian

D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah jika metode Accelerated

Learning di gunakan dalam proses pembelajaran, maka akan dapat

meningkatkan hasil belajar kimia siswa kelas X semester 2  SMAN 2 Siak

Hulu. Dengan kriteria :

Ha : terjadi peningkatan hasil belajar

H0 : tidak terjadi peningkatan hasil belajar


