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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto:  

 Sukses, tampak berhubungan dengan tindakan. Orang sukses selalu 

berusaha. Mereka membuat kesalahan, tapi tidak menyerah (Conrad 

Hilton). 

 Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat 

baik terhadap diri sendiri. (Benyamin Franklin) 

 Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan dia tidak menghendaki 

kamu menanggung kesusahan (Q.S Al-Baqarah  ayat 185). 

 

 

Persembahan: 

Skripsi ini saya persembahkan untuk:  

1. Ayah dan Ibu tercinta yang senantiasa 

memanjatkan doa dan mencurahkan 

kasih sayang yang tulus 

2. Keluarga besarku BP2M Unnes yang 

selalu memberi banyak semanagt. 

3. Vera Hardiyana yang tak pernah lelah 

memberi ku semangat 

4. Yusup, sugiarto, dan ellektra yang selalu 

memberi tawa 

5. Teman-teman PTIK seangkatan yang 

tersayang 

6. Sahabat dan orang terkasih yang 

mendukungku. 

7. Almamater yang ku banggakan. 
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ABSTRAK 

 

Anshori, Lutfi. 2015. Perbedaan Hasil Belajar Siswa Yang Diajar Menggunakan 

Game Koga Dengan Siswa Yang Diajar Tanpa Menggunakan Game Koga Materi 

Sistem Periodik Unsur Matapelajaran Kimia Sma 1 Kragan Rembang. Skripsi 

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing : Drs. FR. Sri Sartono M.Pd. 

 

Kata kunci: Game,  Chemo-edutainment (CET), 

Dalam bidang pendidikan, teknologi memainkan peran sangat penting 

dalam meningkatkan proses belajar siswa. Penggunaan teknologi dalam kimia biasa 

dikenal Chemo-edutainment (CET), yaitu media pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan, sehingga membuat siswa tertarik untuk mempelajari kimia yang 

dapat diwujutkan menggunakan game koga. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah adakah perbedaan 

hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan Game Koga dengan siswa 

yang diajar tanpa menggunakan Game Koga pada mata pelajaran kimia materi 

Sistem Periodik Unsur SMA, serta seberapa besar efektivitas pembelajaran dengan 

memanfaatkan Game Koga sebagai media Chemo-edutainment (CET) pada 

pembelajaran kimia siswa SMA. Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui adakah 

perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan game koga dengan 

siswa yang diajar tanpa menggunakan game koga pada mata pelajaran kimia materi 

Sistem Periodik Unsur, serta mengetahui seberapa besar efektivitas pembelajaran 

dengan CET memanfaatkan Game Koga pada pembelajaran kimia siswa SMA. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan melihat perbedaan 

pre test dan post test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol yang dipilih secara 

random “Pre Test, Pos Test With Control Group Design”.  

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah adanya perbedaan 

hasil belajar antara siswa yang diajarkan menggunakan Game Koga dengan  siswa 

yang diajarkan tanpa menggunakan Game Koga pada mata pelajaran kimia kelas X 

materi Sistem Periodik Unsur, dan Besarnya kontribusi pembelajaran dengan 

memanfaatkan Game Koga sebagai media Chemo-edutainment (CET) terhadap 

hasil belajar kimia pada pokok materi Sistem Periodik Unsur adalah 45,2%. Dilihat 

dari thitung = 3,687 dan tkritis = 1,6687  dengan taraf signifikansi 5%  sehingga 

didapat selisih  = 0,452 = 45,2%. Saran yang dapat diberikan adalah untuk 

pembelajaran menggunakan Game Koga sebagai media Chemo-edutainment (CET) 

diperlukan penjelasan materi dari guru sehingga perlu dilakukan kombinasi 

pembelajaran dengan metode ceramah untuk mendapatkan hasil yang lebih 

maksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kurikulum yang dilaksanakan saat ini adalah kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia 

agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang 

beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi 

pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada tahun 

ajaran 2014/2015, Kurikulum 2013 dilaksanakan secara terbatas untuk kelas 

I, II, IV dan V Sekolah Dasar (SD) dan sederajat, Kelas VII dan VIII 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat, dan Kelas X dan XI 

Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Pada tahun ajaran 2015/2016 

diharapkan Kurikulum 2013 telah dilaksanakan di seluruh kelas I sampai 

dengan Kelas XII, (Suwarno, 2013). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2013 

mata pelajaran kimia SMA kompetisi dasar Kurikulum 2013 diharapkan 

siswa dapat mendeskripsikan struktur atom berdasarkan teori atom Bohr, 

sifat-sifat unsur, massa atom relatif, dan sifat-sifat periodik unsur dalam 

tabel periodik serta menyadari keteraturannya, melalui pemahaman 

konfigurasi elektron. Menyajikan hasil diskusi kelompok tentang 

perkembangan teori atom, perkembangan tabel periodik, struktur atom, sifat 

fisik dan sifat kimia unsur, sifat keperiodikan unsur. Menjelaskan teori atom 

Bohr dan mekanika kuantum untuk menuliskan konfigurasi elektron dan 

diagram orbital serta menentukan letak unsur dalam tabel periodik. SMA N 

1 Kragan Rembang merupakan sekolah yang sedang berkembang, secara 

fisik SMA N 1 Kragan Rembang sudah memiliki fasilitas yang cukup 

lengkap, namun dalam hal penggunaan media terasa masih kurang. Dalam 

pembelajaran Kimia masih menggunakan metode konvensional  berupa  

ceramah  dan diskusi. Metode  ceramah  merupakan  metode  dimana guru
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menyajikan pelajaran secara lisan tentang fakta-fakta, konsep-konsep atau 

prinsip, dengan menggunakan metode ceramah memang menghemat waktu, 

namun sangat merugikan siswa yang tidak bergairah belajar, mendengarkan 

maupun membuat catatan, guru juga terkesan lebih aktif, dan cenderung 

otoriter. Metode diskusi merupakan aktivitas dari sekelompok siswa, 

berbicara, saling bertukar informasi/pendapat tentang sebuah topik/masalah, 

guna mencari jawaban/penyelesaian problema dari segala segi. Dalam 

metode ini metode diskusi memang siswa dapat mempelajari dan 

mempraktikkan pengorganisasian fakta, menyusun pertanyaan, berpikir dan 

menanggapi peserta lain, namun dalam metode ini memerlukan banyak 

waktu, membutuhkan pengaturan alat, keterampilan diskusi dan 

penjadwalan yang baik, bahkan metode ini dapat menjadi palsu kalau 

pimpinan diskusi tidak menggali pendapat para peserta tetapi mendominasi 

diskusi, (Saptorini, 2011 : 11). Dalam menggunakan metode ceramah dan 

diskusi ini rata-rata nilai ulangan harian pelajaran kimia yang didapat oleh 

siswa kelas X pada tahun ajaran 2013/2014 adalah 76,8. Nilai yang didapat 

cukup baik namun mungkin akan lebih baik jika memperbaiki kualitas 

pembelajaran. 

Dari observasi yang dilakukan di SMA N 1 Kragan Rembang pada 

kelas yang berjumlah 32 siswa didapat bahwa 22 siswa merasa bahwa 

pelajaran kimia merupakan pelajaran yang sulit dan 10 siswa merasa 

pelajaran kimia merupakan pelajaran yang mudah, 6 siswa belajar kimia 2-

6 jam dalam 1 minggu dan 26 siswa belajar kurang dari 2 jam dalam 1 

minggu, di dapat juga 27 siswa senang menggunakan media dalam 

pembelajaran dan 5 siswa kurang menyukai menggunakan media pelajaran, 

dari observasi ini pula didapat 30 siswa menyukai permainan dan 2 siswa 

tidak menyukai permainan, dan 15 siswa bermain game kurang dari 2 jam 

dalam seminggu, 14 siswa bermain game 3-7 jam dalam seminggu, serta 4 

siswa bermain lebih dari 10 jam dalam seminggu, melihat dari data diatas 

dapat disimpulkan bahwa pelajaran kimia adalah pelajaran yang sulit bagi 

siswa kelas X 3, namun dalam belajar pelajaran kimia mereka relatif rendah, 
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siswa lebih senang belajar menggunakan media pembelajaran namun di 

SMA N 1 Kragan sendiri masih belum banyak memanfaatkan media 

pembelajaran dari data di atas juga di peroleh bahwa siswa SMA N 1 Kragan 

sangat menyukai permainan bahkan banyak siswa bermain game 3-7 jam 

dalam seminggu bahkan ada yang lebih dari 10 jam dalam seminggu, dapat 

disimpulkan bahwa waktu siswa lebih banyak digunakan untuk bermain 

daripada belajar. 

Teknologi saat ini berkembang sangat pesat, dikarenakan teknologi 

dapat masuk dalam bebagai lini kehidupan, misalnya produksi pangan, 

sosial, komunikasi, industri dll, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. 

Dalam bidang pendidikan teknologi memainkan peran sangat penting dalam 

meningkatkan proses belajar siswa dan juga membantu guru dalam 

berkomunikasi dengan siswa. Ditambahnya teknologi dalam pembelajaran 

dapat merubah pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Di SMA N 

1 Kragan sendiri sudah memliki fasilitas yang mendukung untuk 

pembelajaran menggunakan media pembelajaran game koga, namun masih 

belum dimaksimalkan. Dalam pembelajaran kimia dikenal Chemo-

edutainment (CET). Media CET adalah media pembelajaran yang menarik 

dan menyenangkan sehingga dapat memotivasi dan membuat siswa tertarik 

untuk mempelajari kimia. Pembelajaran yang menyenangkan adalah 

pembelajaran dengan suasana belajar mengajar yang membuat siswa senang 

sehingga siswa memusatkan perhatian secara penuh dan waktu curah 

perhatiannya (time on task) tinggi. Peneliti akan menggunakan Game koga 

dengan memanfaatkan software Macromedia Flash MX sebagai media CET 

dalam penelitian ini. Kelebihan dari pemanfaatan software ini adalah dapat 

digunakan untuk memvisualisasikan simulasi dan animasi sehingga 

membuat gambar seperti hidup. Selain itu, Macromedia Flash MX juga 

memungkinkan untuk membuat movie interaktif dimana user dapat 

menggunakan keyboard atau mouse untuk melakukan interaksi. 

Pembelajaran dengan game interaktif ini diharapkan akan dapat memotivasi 

siswa untuk belajar, karena dapat menampilkan penyajian materi secara 
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menarik dan informatif. Pada pokok materi Sistem Periodik Unsur akan 

mempelajari struktur atom berdasarkan teori atom Bohr, sifat-sifat unsur, 

massa atom relatif, dan sifat-sifat periodik unsur dalam tabel periodik serta 

menyadari keteraturannya, melalui pemahaman konfigurasi elektron. 

Adanya game interaktif dengan memanfaatkan software Macromedia Flash 

MX penggambaran sistem periodik unsur akan semakin jelas, nyata dan 

hidup sehingga siswa menjadi tertarik dan paham. Selain itu dalam 

mempelajari materi dan berlatih-soal-soal kimia menggunakan game 

interaktif memungkinkan siswa untuk dapat belajar dan berlatih dengan 

suasana menyenangkan tanpa meninggalkan tujuan pembelajaran sehingga 

siswa tidak merasa bosan mengikuti proses pembelajaran. Pada konteks 

pembelajaran kimia menggunakan game interaktif dengan memanfaatkan 

software Macromedia Flash MX sebagai media CET diharapkan 

pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

Penggunaan media CET dengan memanfaatkan game koga 

diharapkan siswa dapat termotifasi dan juga tertarik untuk mempelajari 

kimia secara menyenangkan, belajar dengan suasana yang rileks, bebas dari 

tekanan, bersemangat, perasaan yang gembira dan konsentrasi tinggi, dari 

observasi juga didapat bahwa banyak siswa yang menyukai permainan jadi 

banyak siswa yang akan tertarik belajar, sehingga siswa akan meningkatkan 

minat belajar dan pemahaman, sehingga akan meningkatkan hasil belajar. 

Untuk mengetahui adakah peningkatan hasil belajar siswa 

khususnya dalam mata pelajaran kimia materi Sistem Periodik Unsur perlu 

diadakannya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah lebih efektif 

pembelajaran dengan menggunakan media game koga 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “PERBEDAAN HASIL BELAJAR SISWA 

YANG DIAJAR MENGGUNAKAN GAME KOGA DENGAN SISWA 

YANG DIAJAR TANPA MENGGUNAKAN GAME KOGA MATERI 

SISTEM PERIODIK UNSUR MATA PELAJARAN KIMIA SMA N 1 

KRAGAN REMBANG 
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B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Masalah yang sedang diteliti adalah adakah perbedaan penggunaan 

game koga dalam pembelajaran terkait kurangnya minat siswa terhadap 

mata pelajaran kimia sehingga berpengaruh pada hasil belajar. Adapun 

penyebab masalah yang timbul adalah sebagai berikut : 

a. Guru 

1) Guru masih menggunakan pembelajaran dengan metode 

ceramah dan diskusi 

2) Kurangnya variasi model pembelajaran yang di gunakan oleh 

guru 

3) Kurang adanya inisiatif oleh guru untuk memperbaiki proses 

pembelajaran 

4) Kurangnya waktu pembelajaran 

5) Kurangnya pengetahuan guru tentang teknologi 

b. Siswa 

1) Siswa merasa bahwa pelajaran kimia merupakan pelajaran 

yang sulit 

2) Siswa merasa bosan dan kurang tertarik terhadap pelajaran 

3) Kurangnya antusias siswa pada pembelajaran kimia 

4) Banyaknya pelajaran yang harus di pelajar oleh siswa  

5) Kurang fokusnya siswa dalam pembelajaran  

c. Sarana 

1) Belum digunakannya sarana yang telah diberikan oleh sekolah 

2) Mahalnya sarana prasarana yang diperlukan 

3) Sulitnya penggunaan sarana 

4) Mahalnya biaya perawatan sarana  

2. Pembatasan Masalah 

Penelitian skripsi ini dibatasi pada permasalahan berikut : 

a. Pembuatan game koga ini dibuat untuk pembelajaran Kimia kelas 

X materi Sistem Periodik Unsur.  
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b. Tools yang digunakan adalah AdobeFlash Cs3 Profesional sebagai 

aplikasi dalam perancangan interface. 

3. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Adakah perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan 

menggunakan game koga dengan siswa yang diajar tanpa 

menggunakan game koga pada mata pelajaran kimia materi Sistem 

Periodik Unsur SMA ?  

b. Seberapa besar efektivitas pembelajaran dengan memanfaatkan 

game koga sebagai media Chemo-edutainment (CET) pada 

pembelajaran kimia siswa SMA? 

C. Tujuan Penelian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui adakah perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan 

menggunakan game koga dengan siswa yang diajar tanpa menggunakan 

game koga pada mata pelajaran kimia materi Sistem Periodik Unsur 

2. Mengetahui seberapa besar efektivitas pembelajaran dengan CET 

memanfaatkan game koga pada pembelajaran kimia siswa SMA? 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

a. Guru memperoleh alternatif pembelajaran yang inovatif dalam 

melibatkan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. 

b. Guru dapat mengetahui sejauh mana informasi yang didapat oleh 

siswa tentang materi Sistem Periodik Unsur. 

c. Memberi informasi dan bahan pertimbangan kepada guru mata 

pelajaran kimia tentang alternatif media dan pendekatan 

pembelajaran dalam upaya peningkatan hasil belajar kimia siswa 

di SMA. 
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2. Bagi Siswa 

a. Siswa memperoleh pembelajaran yang lebih menyenangkan 

karena siswa bebas bertanya kepada sesama siswa tentang materi 

yang belum dikuasai tanpa perasaan segan. 

b. Meningkatkan ketertarikan siswa terhadap pelajaran kimia 

dengan memanfaatkan game koga sebagai media CET dan 

merangsang siswa untuk lebih memahami konsep-konsep kimia. 

c. Membantu siswa untuk lebih aktif dan terlibat dalam proses 

pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan berupa inovasi dalam proses 

pembelajaran untuk membantu siswa dalam mencapai kompetensi 

materi sistem periodik unsur. 

4. Bagi Peneliti 

a. Peneliti memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan 

game koga dalam proses pembelajaran. 

b. Peneliti mendapatkan pengalaman tentang bagaimana cara untuk 

menyusun strategi dalam proses pembelajaran. 

E. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam menafsirkan istilah, maka 

perlu diberikan penegasan istilah sebagai berikut : 

1. Perbedaan 

Perbedaan berasal dari kata beda sesuatu (ciri) yang menjadikan 

berlainan (tidak sama) antara benda yang satu dan benda yang lain 

sedangkan Perbedaan adalah selisih 2 hal yang membuat perbedaan, 

perbedaan proses, cara , perbuatan membedakan (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2008: 156). Mengacu dari pengertian tersebut, Perbedaan 

pada penelitian ini adalah selisih dari hasil proses pembelajaran dengan 

menggunakan game koga dan tanpa menggunakan game koga 
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2. Media Pembelajaran Chemo-edutainment (CET)  

Media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai 

penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran (Djamarah, 2002: 137). 

Media yang digunakan adalah media audiovisual berupa CD interaktif. 

Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan 

gambar (Djamarah, 2002 : 141).   

Edutainment adalah perpaduan antara education (pendidikan) dan 

entretainment (hiburan) (Hayati, dkk, 2006: 

http://ppp.upsi.edu.my/eWacana). Berdasarkan pengertian tersebut 

media pembelajaran Chemo-edutainment (CET) adalah suatu alat bantu 

pembelajaran kimia yang menghibur sehingga siswa tertarik untuk 

belajar kimia. 

3. Software Macromedia Flash MX  

Software Macromedia Flash MX merupakan perangkat lunak 

komputer yang mempunyai bahasa pemprograman yang bekerja pada 

sistem operasi Windows, dan mempunyai cakupan kemampuan yang 

luas dan sangat canggih. Macromedia Flash MX mempunyai 

kemampuan menggabungkan pemprograman visual yang berorientasi 

pada objek kedalam lingkungan pengembangan yang memudahkan 

programer. Selain itu Macromedia Flash MX juga dapat digunakan untuk 

memvisualisasi simulasi dan animasi (Bambang, dkk, 2004: 12). 

Berdasarkan pengertian tersebut Macromedia Flash MX adalah aplikasi 

yang digunakan untuk membuat game koga dan Macromedia Flash MX 

yang dipakai adalah Adobe Flash CS3 Professional. 

4. Game Koga 

Game Berasal dari kata Inggris yang berarti sesuatu yang digunakan 

untuk bermain; barang atau sesuatu yang dipermainkan, sedangkan koga 

merupakan nama permainan yang dibuat sebagai media pembelajaran, 

game koga ini berbentuk media pembelajaran yang dikemas dalam 

komik yang dalam alur ceritanya disisipi contoh dan materi, serta ada 
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permainan yang bertujuan untuk membantu siswa belajar dengan 

menyenangkan, dan komik sendiri adalah sesuatu gambar dua dimensi 

yang memiliki sebuah alur cerita, lucu serta bersifat menghibur, sebutan 

komik ditujukan untuk serangkaian gambar yang berurutan dan memiliki 

keterkaitan antara gambar yang satu dengan lainnya, terkadang dibantu 

dengan tulisan yang berfungsi untuk memperkuat gagasan yang ingin 

disampaikan. Berdasarkan pengertian tersebut game koga merupakan 

media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian. 

5. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah 

mengalami aktivitas belajar (Anni, dkk, 2004 : 4). Setiap kegiatan belajar 

untuk menghasilkan suatu perubahan-perubahan yang diperoleh dari 

proses pendidikan dan pengalaman belajar pada dasarnya merupakan 

hasil belajar berupa tingkah laku. Sasaran hasil belajar berupa tingkah 

laku yang diharapkan, terjadi pada siswa setelah proses pembelajaran 

berlangsung. Tanda yang diberikan pada hasil belajar tersebut berupa 

angka dan nilai. Hasil belajar dalam penelitian ini adalah nilai yang di 

dapat dalam pembelajaran menggunakan game koga. 

6.  Materi Sistem Periodik Unsur 

Materi sistem periodik unsur adalah materi kimia bab ke-2 pada 

semester gasal di kelas X. Sistem periodik memperlihatkan 

pengelompokkan atau susunan unsur-unsur dengan tujuan 

mempermudah dalam mempelajari sifat-sifat berbagai unsur yang 

berubah secara periodik. Materi Sistem Periodik Unsur dalam penelitian 

ini merupakan materi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian. 

7. SISWA SMA N 1 KRAGAN  

Dalam hal ini peneliti menggunakan siswa kelas X semester I SMA 

Negeri 1 Kragan tahun ajaran 2014/2015 sebagai objek penelitian. 
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Sehingga dari uraian diatas disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa dari proses pembelajaran 

kimia dengan menggunakan game koga dan tanpa menggunakan game koga. 

Game koga ini sendiri merupakan media pembelajaran kimia materi Sistem 

Periodik Unsur yang memberi kesan menyenangkan dan merupakan media 

yang akan diteliti. Game koga ini dibuat menggunakan aplikasi Macromedia 

Flash MX, dan sebagai objek penelitiannya adalah siswa kelas X semester I 

SMA Negeri 1 Kragan Rembang tahun ajaran 2014/2015.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Belajar dan Pembelajaran 

1. Teori Belajar 

Belajar adalah suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi 

aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai-sikap (Winkel dalam 

Darsono dkk, 2000). Menurut Hamalik (1990), belajar adalah terjadinya 

perubahan dari persepsi dan tingkah laku, termasuk juga perbaikan tingkah 

laku. Sedangkan menurut Slameto (2003:2), Belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. Menurut pendapat Cronbach (dalam 

Sardiman A.M, 2005:20), memberikan definisi, “Learning is shown by a 

change in behavior as a Renault of experience.” (Belajar adalah 

memperlihatkan perubahan dalam perilaku sebagai hasil pengalaman). 

Demikian juga Harold Spears memberikan batasan, “Learning is to observe, 

to read, to initiate, to try something themselves, to listen, to follow direction. 

”(Belajar adalah memperhatikan perubahan dalam perilaku sebagai hasil 

dari pengalaman). Sedangkan Geoch mengatakan, “Learning is a change in 

performance as Renault of partice. ” (Belajar adalah perubahan dalam 

penampilan sebagai hasil praktik. Dari berbagai pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahawa belajar merupakan satu aktivitas yang diikuti oleh 

perubahan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan tingkah laku kearah 

yang positif. Oleh karena itu, seseorang dikatan belajar apabila terjadi 

perubahan baik pada pengetahuan, pemahaman, keterampilan maupun 

perilaku pada dirinya kearah yang positif akibat adanya latihan dan 

pengalaman melalui interaksi dengan lingkungan disekitarnya.
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Ada banyak cara-cara belajar dikarenakan setiap orang memiliki 

kemampuan belajar yang berbeda sehingga setiap orang memiliki cara 

belajarnya sendiri, namun dalam prosesnya ada beberapa ciri belajar, seperti 

dikutip oleh Darsono (2000: 30) adalah sebagai berikut : 

a. Belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan. Tujuan ini 

digunakan sebagai arah kegiatan, sekaligus tolak ukur keberhasilan 

belajar 

b. Belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan kepada 

orang lain. Jadi, belajar bersifat individual 

c. Belajar merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan  

d. Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang 

belajar.  

Prinsip-prinsip belajar adalah hal-hal yang sangat penting yang harus 

ada dalam suatu proses belajar dan pembelajaran. Hal-hal tersebut sangat 

berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Menurut Darsono dkk 

(2000), prinsip-prinsip belajar dan implikasinya dalam pembelajaran adalah 

sebagai berikut : 

a. Kesiapan belajar 

Faktor kesiapan, baik fisik maupun psikologis merupakan kondisi 

awal suatu kegiatan belajar. Sikap guru yang penuh pengertian dan 

mampu menciptakan situasi kelas yang menyenangkan merupakan 

implikasi dari prinsip belajar ini. 

b. Perhatian 

Perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai 

suatu aktivitas yang dilakukan. Guru perlu mengetahui berbagai kiat 

menarik perhatian siswa pada saat awal dan selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

c. Motivasi 

Motivasi adalah kekuatan yang terdapat dalam diri seseorang yang 

mendorong orang tersebut melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai 

tujuan. Banyak cara yang dilakukan guru untuk memotivasi siswa. 
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d. Keaktifan siswa 

Siswa adalah yang melakukan kegiatan belajar, oleh karena itu 

siswa harus aktif. Guru harus membelajarkan siswa sedemikian rupa, 

sehingga keaktifan siswa benar-benar terwujud. 

e. Mengalami sendiri 

Siswa yang belajar dengan melakukan sendiri akan memberikan 

hasil belajar yang yang lebih cepat dan pemahaman yang lebih 

mendalam. 

f. Pengulangan 

Dengan latihan berarti siswa mengulang-ulang materi yang 

dipelajari sehingga materi tersebut makin mudah diingat. Dengan 

pengulangan, tanggapan tentang materi makin segar dalam ingatan 

siswa, sehingga makin mudah direproduksi. 

g. Materi pelajaran yang menantang 

Materi yang mengandung permasalahan membuat anak harus 

mencerna  sehingga membuat siswa menjadi aktif. Hendaknya guru 

sering memberikan materi yang problematik untuk merangsang rasa 

ingin tahu siswa. 

h. Balikan dan Penguatan 

Dengan balikan siswa mengetahui sejauh mana kemapuannya 

dalam suatu hal, dimana letak kekuatan dan kelemahannya. Penguatan 

adalah tindakan yang menyenangkan dari guru terhadap siswa yang 

telah berhasil melakukan suatu perbuatan belajar. 

i. Perbedaan individual 

Karakteristik siswa yang berbeda menyebabkan perbedaan 

kemampuan dan minat belajar yang tidak sama pula. Perbedaan ini 

memerlukan perhatian khusus agar perkembangan siswa tetap 

berlangsung sesuai dengan kamampuan masing-masing. 

Pada proses pembelajaran, memperhatikan kesiapan belajar, perhatian, 

motivasi, keaktifan siswa, mengalami sendiri, pengulangan, materi 
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pelajaran yang menantang, balikan dan penguatan, dan perbedaan individual 

diharapkan siswa akan lebih mudah dan tertarik untuk belajar. 

2. Pembelajaran 

Menurut aliran behavioristik pembelajaran adalah guru membentuk 

tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau 

stimulus. Aliran kognitif mengidentifikasikan pembelajaran sebagai cara 

guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpikir agar mengenal dan 

memahami sesuatu yang sedang dipelajari (Darsono, 2000:24). Adapun 

humanistis mendiskripsikan pembelajaran sebagai memberikan kebebasan 

kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya 

sesuai dengan minat (Sugandi, 2004:9). Hal ini sesuai dengan UU No. 20 

Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20 “Pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan interaksi yang dilakukan oleh peserta didik dan pendidik dengan 

memanfaatkan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang secara 

disengaja dikelola untuk memungkinkan peserta didik turut serta dalam 

tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan 

respons terhadap situasi tertentu. Oleh karena itu dalam dalam pembelajaran 

harus ada interaksi, baik interaksi antara guru, siswa, bahan ajar, serta 

lingkungan sehingga proses pembelajaran berlangsung hingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

Dalam buku “Genius Learning Strategy” Andi Wira Gunawan 

menegaskan bahwa sesungguhnya tidak ada mata pelajaran yang 

membosankan, yang ada adalah guru yang membosankan, suasana belajar 

yang membosankan. Hal ini terjadi karena proses belajar berlangsung secara 

monoton dan merupakan proses perulangan dari itu ke itu juga tiada variasi. 

Proses belajar hanya merupakan proses penyampaian informasi satu arah, 

siswa terkesan pasif menerima materi pelajaran (Partogi Siagian 2009). Jadi 

kegagalan dalam pembelajaran bukanlah karena siswa yang tidak bisa 

menyerap pelajaran namun dikarenakan pembelajaran yang membosankan.  
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Dalam Prinsip pembelajaran pada kurikulum 2013 menekankan 

perubahan paradigma: (1) peserta didik diberi tahu menjadi peserta didik 

mencari tahu; (2) guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar 

berbasis aneka sumber belajar; (3) pendekatan  tekstual  menjadi pendekatan  

proses sebagai  penguatan penggunaan pendekatan ilmiah; (4) pembelajaran  

berbasis konten menjadi pembelajaran berbasis kompetensi; (5) 

pembelajaran parsial menjadi pembelajaran terpadu; (6) pembelajaran yang 

menekankan  jawaban  tunggal  menjadi pembelajaran dengan jawaban yang 

kebenarannya multi dimensi; (7) pembelajaran verbalisme menjadi 

keterampilan aplikatif; (8) peningkatan dan keseimbangan antara 

keterampilan fisikal (hardskills) dan keterampilan mental (softskills); (9) 

pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan 

peserta didik sebagai pebelajar sepanjang hayat; (10) pembelajaran  yang  

menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing ngarso sung 

tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun karso),  dan  

mengembangkan  kreativitas  peserta  didik  dalam proses pembelajaran (tut 

wuri handayani); (11) pembelajaranyang  berlangsung  di  rumah,  di  

sekolah,  dan  di masyarakat; (12) pembelajaran  yang menerapkan prinsip 

bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja 

adalah kelas; (13) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan (14) pengakuan  

atas perbedaan  individual dan  latar  belakang budaya peserta didik. 

Pada dasarnya yang mendasari kegiatan pembelajaran pada kurikulum 

2013 adalah pendekatan ilmiah (saintific approach), pendekatan saintifik 

merupakan pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah saintis dalam 

membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. Menurut Alfred De Vito, 

(1989, dalam Rudy Kustijono and Elok Wiwin HM. 2014) Model 

pembelajaran yang diperlukan adalah yang memungkinkan 

terbudayakannya kecakapan berpikir sains, terkembangkannya “sense of 

inquiry” dan kemampuan berpikir kreatif siswa. Model ini juga tercakup 

penemuan makna (meanings), organisasi, dan struktur dari ide atau gagasan, 
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sehingga secara bertahap siswa belajar bagaimana mengorganisasikan dan 

melakukan penelitian. Sehingga peserta didik lebih diberdayakan sebagai 

subjek belajar yang harus berperan aktif dalam memburu informasi dari 

berbagai sumber belajar, dan guru lebih berperan sebagai organisator dan 

fasilitator pembelajaran. Adapun ciri-ciri umumnya adalah kegiatan 

pembelajaran yang mengedepankan kegiatan-kegiatan proses yaitu : 

mengamati, menanya, mencoba, menyimpulkan dan merespon. 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 

adalah sebagai berikut : 

a. Ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar 

peserta didik “tahu mengapa.” 

b. Ranah keterampilan menggamit transformasi substansi atau materi 

ajar agar peserta didik “tahu bagaimana”. 

c. Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi 

ajar agar peserta didik “tahu apa.” 

d. Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara 

kemampuan untuk menjadi manusia yang baik (soft skills) dan 

manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup 

secara layak (hard skills) dari peserta didik yang meliputi aspek 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

e. Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern 

dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. 

f. Pendekatan ilmiah (scientific appoach) dalam pembelajaran 

sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, menalar, 

mencoba, membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran. 

Sedangkan dalam prosesnya pembelajaran pada Kurukulum 2013 

menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam 

pemilihan materi pembelajaran ada kriteria-krateria tertentu, adapun 

Kriteria Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 adalah sebagai berikut : 
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a. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat 

dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-

kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata. 

b. Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru-siswa 

terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau 

penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. 

c. Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analistis, 

dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan 

masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. 

d. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik 

dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari 

materi pembelajaran. 

e. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, 

menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan 

objektif dalam merespon materi pembelajaran. 

f. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

g. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun 

menarik sistem penyajiannya. 

Dalam prosesnya pembelajaran untuk mengidentifikasinya ada 

beberapa ciri pembelajaran, Darsono (2000:25) berpendapat bahwa ciri-ciri 

pembelajaran adalah sebagai berikut : 

1. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara 

sistematis. 

2. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam 

belajar. 

3. Pembelajaran dapat menyediakan bahan ajar yang menarik perhatian 

dan menantang siswa. 

4. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan 

menarik 
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5. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa. 

6. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik 

secara fisik maupun psikologi. 

7. Pembelajaran menekankan keaktifan siswa. 

8. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan sengaja. 

 

B. Hasil Belajar 

Para ahli memberikan interpretasi yang berbeda tentang hasil atau prestasi 

belajar, sesuai dari sudut pandang mana mereka menyorotinya. Menurut Winkel 

(1997), prestasi belajar merupakan bukti usaha yang dicapai dalam kegiatan 

belajar. Sejalan dengan pengertian tersebut, Menurut S. Nasution (1987) 

menyatakan bahwa prestasi belajar adalah kesempurnaan yang dicapai seseorang 

dalam berpikir, merasa dan berbuat. Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila 

memenuhi tiga aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotor, sebaliknya 

dikatakan kurang memuaskan apabila belum mampu memenuhi target ketiga 

kategori tersebut. Dari pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa prestasi belajar adalah “hasil” dari suatu kegiatan pembelajaran yang 

menunjukan kemampuan siswa dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan 

kurikulum yang telah ditentukan. Maka prestasi belajar adalah hasil yang 

diperoleh yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari 

aktivitas dalam belajar.  

Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kata lain penilaian 

merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan 

menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan 

secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang 

bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian dapat dilakukan selama 

pembelajaran berlangsung (penilaian proses) dan setelah pembelajaran usai 

dilaksanakan (penilaian hasil/produk). Menurut Juknis Pengelolaan Penilaian 
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pada kurikulum 2013, penilaian setiap mata pelajaran meliputi kompetensi 

pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan kompetensi sikap. Kompetensi 

pengetahuan dan kompetensi keterampilan menggunakan skala 1–4 (kelipatan 

0.33), yang dapat dikonversi ke dalam Predikat A - D sedangkan kompetensi 

sikap menggunakan skala Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang 

(K), 

Hasil belajar siswa menurut Oemar Hamalik (2009 : 79) memiliki tiga 

unsur, yaitu : 

1. Kognitif menitikberatkan pada proses intelektual. Bloom mengemukakan 

jenjang-jennang tujuan kognitif, yaitu : 

a. Pengetahuan merupakan pengungatan bahan-bahan yang telah 

dipelajari, mulai dari fakta sampai ke teori yang menyangkut informasi 

yang bermanfaat, seperti istilah umum, fakta-fakta khususs, metode dan 

prosedur, konsep dan prinsip. 

b. Pemahaman adalah abilitet untuk menguasai pengertian. Pemahaman 

tampak pada alih bahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya, penafsiran 

dan memperkirakan. 

c. Penerapan (aplikasi). adalah abilitet untuk menggunakan bahan yang 

telah dipelajari ke dalam situasi baru yang nyata, meliputi aturan, 

metode, konsep, prinsip, hukum, teori. 

d. Analisis (pengkajian). adalah abilitet untuk merinci bahan menjadi 

bagian-bagian supaya struktur organisasinya mudah dipahami, meliputi 

identifikasi bagian-bagian, mengkaji hubungan antara bagian-bagian, 

mengenali prinsip-prinsip organisasi. 

e. Sintesis adalah abilitet mengkombinasikan bagian-bagian menjadi 

sutau keseluruhan baru yang menitikberatkan pada tingkah laku kreatif 

dengan cara memformulasikan pola dan struktur baru. 

f. Evaluasi adalah abilitet untuk mempertimbangkan nilai bahan untuk 

maksud tertentu berdasarkan kriteria internal dan kriteria eksternal. 
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2. Afektif adalah sikap, perasaan, emosi dan karakteristik moral, yang 

merupakan aspek-aspek penting perkembangan siswa. Afektif terdiri dari 

unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Penerimaan (receiving) yaitu suatu keadaan sadar, kemauan untuk 

menerima, perhatian terpilih. 

b. Sambutan (responding) yaitu suatu sikap terbuka ke arah sambutan, 

kemauan untuk merespon, kepuasan yang timbul karena sambutan. 

c. Menilai (valuing) yaitu penerimaan nilai-nilai, preferebsi terhadap 

suatu nilai, membuat kesepakatan sehubungan dengan nilai. 

d. Organisasi (organization) yaitu suatukonseptualisasi tentang suatu 

nilai, suatu organisasi dari suatu sistem nilai. 

e. Karakterisasi dengan suatu kompleks nilai yaitu suatu formasi 

mengenai perangkat umum, suatu manifestasi daripada kompleks nilai. 

3. Psikomotorik menunjuk pada gerakan-gerakan jasmaniah dan kontrol 

jasmaniah. Kecakapan-kecakapan fisik dapat berupa pola-pola gerakan atau 

ketrampilan fisik yang khusus atau urutan ketrampilan. Hasil belajar 

psikomotorik menurut Elizabet Simpson adalah sebagai berikut : 

a. Persepsi yaitu penggunaan lima organ indra untuk memperoleh 

kesadaran tentang tujuan untuk menerjemahkannya menjadi tindakan 

(action). 

b. Kesiapan (set). Dalam keadaan siap untuk merespon secara mental, 

fisik dan emosional. 

c. Respons terbimbing (guided response). Bantuan yang diberikan kepada 

siswa melalui pertunjukan peran model, misalnya guru 

mendemonstrasikan suatu bentuk tingkah laku lalu mempraktikannay 

sendiri. 

d. Mekanisme yaitu respon fisik yang telah dipelajari menjadi suatu 

kebiasaan. 

e. Respons yang unik yaitu suatu tindakan motorik yang rumit 

dipertunjukan dengan terampil dan fisiensi. 
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f. Adaption yaitu mengubah respons-respons dalam bentuk situasi yang 

baru. 

g. Originasi yaitu menciptakan tindakan baru. 

Hasil belajar diharapkan akan optimal dengan menitik beratkan ketiga unsur 

tersebut di dalam proses pembelajaran. Hasil belajar sangat penting dalam proses 

pembelajaran, karena mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu: 

1. Hasil belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang 

telah dikuasai anak didik. 

2. Hasil belajar sebagai pemuasan hasrat ingin tahu. Para ahli psikologi biasa 

menyebut hal ini sebagai tendensi keingintahuan (couriosity) dan 

merupakan kebutuhan umum pada manusia, termasuk kebutuhan anak didik 

dalam suatu program pendidikan. 

3. Hasil belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. Asumsinya 

adalah hasil belajar dapat dijadikan pendorong bagi anak didik dalam 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berperan sebagai umpan 

balik (feed back) dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

4. Hasil sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi pendidikan. 

5. Hasil belajar dapat dijadikan indikator terhadap daya serap (kecerdasan) 

anak didik. 

Hasil belajar dapat dilihat dari hasil nilai ulangan harian (formatif), nilai 

ulangan tengah semester (sub formatif) dan nilai ulangan semester (sumatif). 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, yang dimaksud hasil belajar siswa adalah 

hasil nilai ulangan harian yang diperoleh siswa dalam mata pelajaran Kimia. 

Ulangan harian dilakukan setiap selesai proses pembelajaran dalam satuan 

bahasan atau kompetensi tertentu. Ulangan harian ini terdiri dari seperangkat 

soal yang harus dijawab para peserta didik, dan tugas-tugas terstruktur yang 

berkaitan dengan konsep yang sedang dibahas. Ulangan harian minimal 

dilakukan dua kali dalam proses penelitian tindakan kelas ini. Tujuan ulangan 

harian untuk memperbaiki modul dan program pembelajaran serta sebagai bahan 

pertimbangan dalam memberikan nilai bagi para peserta didik. 
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C. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari kata medium yang secara harfiah artinya 

perantara atau pengantar. Banyak pakar tentang media pembelajaran yang 

memberikan batasan tentang pengertian media. Menurut EACT yang 

dikutip oleh Rohani (1997 : 2) “media adalah segala bentuk yang 

dipergunakan untuk proses penyaluran informasi”. Sedangkan pengertian 

media menurut Djamarah (1995 : 136) adalah “media adalah alat bantu apa 

saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai Tujuan 

pembelajaran”. Oleh karena itu media harus mudah dipahami dan mampu 

membawa informasi dari komunikator ke komunikan 

Dalam pembelajaran dikenal sebagai media pembelajaran, media 

pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. 

Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan pebelajar  sehingga 

dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini cukup luas dan 

mendalam mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia dan metode 

yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran / pelatihan. Menurut Briggs 

(1977, dalam Ni Made Nita Risanti, 2013) media pembelajaran adalah 

sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi pembelajaran seperti : buku, 

film, video dan sebagainya. Kemudian menurut National Education 

Associaton (1969, dalam Liza Monika Pasaribu, 2012) mengungkapkan 

bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak 

maupun pandang-dengar, termasuk teknologi perangkat keras. Maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa  media pembelajaran adalah semua alat bantu 

fisik yang digunakan sebagai sarana penyampaian materi pelajaran. Oleh 

karena itu media pembelajaran harus dapat menyampaikan isi/materi 

pembelajaran dengan memanfaatkan buku, film dan sebagainya termasuk 

teknologi. 
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2. Posisi media pembelajaran. 

Oleh karena proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan 

berlangsung dalam suatu sistem, maka media pembelajaran menempati 

posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem 

pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses 

pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung 

secara optimal. Dalam pembelajaran media yang dapat digunaka bisa apa 

saja salah satunya menggunakan game koga, dengan menggunakan media 

yang tepat pembelajaran akan lebih bermakna dari pembelajaran yang 

awalnya membosankan bisa menjadi lebih menyenangkan  

3. jenis media pembelajaran 

Dalam prakteknya ada beberapa jenis media pembelajaran yang sering 

dipakai, diantaranya yaitu : 

a. Media Visual : grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, komik 

b. Media Audial : radio, tape recorder, laboratorium bahasa, dan 

sejenisnya 

c. Projected still media : slide; Over Head Projektor (OHP), in focus dan 

sejenisnya 

d. Projected motion media : film, televisi, video (VCD, DVD, VTR), 

komputer dan sejenisnya. 

Dalam usaha memanfaatkan media sebagai alat bantu Edgar Dale 

mengadakan klasifikasi menurut tingkat dari yang paling kongkrit ke yang 

paling abstrak klasifikasi tersebut diikenal dengan nama “kerucut 

pengalaman”, pada saat itu kerucut pengalaman dianut secara luas dalam 

menentukan alat bantu yang paling sesuai untuk pengalaman belajar 
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Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

Sumber : Arif (1994 : hal. 79) 

Pada hakikatnya bukan media pembelajaran itu sendiri yang  

menentukan hasil  belajar. Ternyata keberhasilan menggunakan media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar 

tergantung pada (1) isi pesan, (2) cara menjelaskan pesan, dan (3) 

karakteristik penerima pesan. Dalam memilih dan menggunakan media, 

perlu diperhatikan ketiga faktor tersebut. Apabila ketiga faktor tersebut 

mampu disampaikan dalam media pembelajaran tentunya akan memberikan 

hasil yang maksimal. 

4. Tujuan menggunakan media pembelajaran  

Menurut Levie dan Lentz(1982, dalam Izzatil Muna, 2014),  tujuan 

menggunakan media pembelajaran khususnya media visual ada empat, 

yaitu:  

a. Fungsi atensi, yaitu media visual menarik dan mengarahkan perhatian 

siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan 

makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran.  
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b. Fungsi afektif, yaitu media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan 

peserta didik ketika belajar (membaca) teks yang bergambar.  

c. Fungsi kognitif, yaitu media visual terlihat dari temuan- temuan  

penelitian yang mengungkapkan bahwa lambing visual atau gambar 

memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat 

informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar.  

d. Fungsi kompensatoris, yaitu media pembelajaran terlihat dari hasil 

penelitian bahwa media visual berfungsi untuk mengakomodasi peserta 

didik yang lemah dan lambat menerima serta memahami isi pelajaran 

yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. 

Tidak diragukan lagi bahwa media itu perlu dalam menunjang dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran, namun dalam memilih pembelajaran 

perlu adanya penyesuaian kebutuhan situasi dan kondisi. Diperlukan media 

pembelajaran yang fleksibel yang bisa disesuaikan dengan keadaan siswa 

dan guru kelas 

5. Komik 

Kata komik berasal dari bahasa Inggris “comic” yang berarti segala 

sesuatu yang lucu serta bersifat menghibur. Menurut kamus besar bahasa 

Indonesia sendiri komik merupakan cerita bergambar ( bisa majalah, surat 

kabar atau berbentuk buku) yang bersifat mengibur. Sedangkan menurut 

Toni Masdiono (1998:3) komik merupakan susunan gambar bercerita dan 

memberikan pesan-pesan pembacanya. Selanjutnya, F. Lacassin (dalam 

Marcel, 1998), mengatakan komik adalah sarana pengungkapan yang benar-

benar orisinal karena menggabungkan gambar dan teks. Jadi komik 

merupakan susunan gambar yang menceritakan sebuah kisah yang bersifat 

menghibur dan memberikan pesan-pesan bagi pembacanya. Oleh karena itu 

komik harus menarik dan menghibur para pembaca  

Salah satu media pembelajaran dalam bentuk grafis adalah komik. 

Penggunaan komik sebagai media pembelajaran mempunyai peranan yang 

sangat penting, yakni memiliki kemampuan dalam menciptakan minat 
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belajar para siswa serta membantu siswa dalam mempermudah mengingat 

materi pelajaran yang dipelajarinya. Komik merupakan media yang unik. 

Komik menggabungkan teks dan gambar dalam bentuk yang kreatif. 

Menurut Scott Mc Cloud (1993, Elis Mediawati, 2011) dalam bukunya 

“Understanding comics, “dijelaskan bahwa komik adalah media yang 

sanggup menarik perhatian semua orang dari segala usia, karena memiliki 

kelebihan, yaitu mudah dipahami. Gambar yang sederhana di tambah kata-

kata dalam bahasa sehari-hari membuat komik dapat dibaca oleh semua 

orang. Menurut Joseph LeDoux (1994, dalam Elis Mediawati, 2011). komik 

merupakan media alternatif yang tepat untuk pembelajaran, karena 

keterlibatan emosi pembacanya akan sangat mempengaruhi memori dan 

daya ingat akan materi pelajaran yang di dapat, oleh karena itu dengan 

adanya media pembelajaran grafis dalam bentuk komik akan mempermudah 

untuk menyampaikan dan menerima materi pada mata pelajaran yang 

dianggap sulit bila disajikan ke dalam bentuk komik. Memang pendapat di 

atas tidak akan diterima begitu saja oleh beberapa pihak, akan tetapi apabila 

kita memahami tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan 

informasi/pesan, maka komik menjadi alternatif media pembelajaran yang 

sangat efektif. Saat menggunakan media pembelajaran komik, maka akan 

tercipta suasana yang menyenangkan dan tidak bosan baik bagi pengajar 

maupun siswa. Karena dengan menggunakan media pembelajaran komik, 

kondisi pembelajaran di kelas akan lebih efektif sehingga materi dapat 

selesai dengan tepat waktu, dimengerti dan dipahami. 

6. Game 

a. Pengertian Game 

Game berasal dari kata bahasa inggris yang berarti dasar 

permainan. Permainan dalam hal ini merujuk pada pengertian 

kelincahan intelektual (Intellectual Playability Game) yang juga bisa 

diartikan sebagai arena keputusan dan aksi pemainnya. Sedangkan 

dalam kamus bahasa Indonesia “Game”diartikan sebagai permainan. 

Permainan merupakan bagian dari bermain dan bermain juga bagian 
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dari permainan keduanya saling berhubungan. Permainan adalah 

kegiatan yang kompleks yang didalamnya terdapat peraturan, play dan 

budaya. Sebuah permainan adalah sebuah sistem dimana pemain 

terlibat dalam konflik buatan, disini pemain berinteraksi dengan sistem 

dan konflik dalam permainan merupakan rekayasa atau buatan, dalam 

permainan terdapat peraturan yang bertujuan untuk membatasi perilaku 

pemain dan menentukan permainan. Menurut Agustinus Nilwan (1998) 

game merupakan permainan komputer yang dibuat dengan teknik dan 

metode animasi. Sedangkan menurut Samuel Henry (2010) Game 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseharian anak-anak. 

Sedangkan bagi orang tua, menuding game penyebab nilai anak turun. 

Anak tak mampu bersosialisasi, dan tindakan kekerasan yang di 

lakukan anak. Maka dapat di ambil kesimpulan bahwa game merupakan 

aktivitas yang menyenangkan, memiliki aturan dan berpusat pada suatu 

pencapaian. Oleh karena itu game harus memiliki tujuan dan aturan 

yang jelas dalam pembuatannya tanpa menghilangkan suasana yang 

menyenangkan. Saat menggunakan game pada pembelajaran 

diharapkan siswa akan mudah untuk menerima pelajaran karena tanpa 

ada paksaan dan tanpa sadar mereka akan belajar dengan senang hati, 

maka hasil belajar siswa akan meningkat. 

b. Sejarah Singkat Game 

Sejak pertama kali ditemukan sampai saat ini, game telah banyak 

perubahan penting. Pada jaman komputer digital modern pertama 

dikembangkan, sekitar masa Perang Dunia II dan pada akhirnya baru 

tersedia secara komersil pada tahun 1950-an, komputer berjalan dalam 

“batch mode”. Istilah ini untuk menggambarkan bagaimana komputer 

digital tersebut bekerja, pengguna menulis programnya pada punch 

card lalu komputer menjalankan dan menampilkan hasilnya pada suatu 

alat pencetak. Pada masa ini, untuk bermain game pada komputer 

digital, setiap pemain mengetikkan sesuatu pada suatu kartu data lalu 

memasukkannya pada komputer dan para pemain melihat siapa 
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pemenangnya pada alat pencetak tersebut. Pada masa setelahnya, tahun 

1960-an, saat sistem operasi yang mendukung time sharing telah 

diciptakan, pengguna komputer sudah dapat menggunakan komputer 

secara interaktif. Namun karena komputer masih merupakan barang 

mahal bernilai jutaan dollar, saat itu belum ada pasar game, sehingga 

para game programmer membuat game hanya demi kepuasan pribadi 

saja. Adapun game pada jaman tersebut ditulis menggunakan bahasa 

permrograman FORTRAN dan BASIC. 

Pada tahun 1971, saat intel telah menciptakan microprocessor, 

muncullah game Pong, sebuah game arcade yang dioperasikan dengan 

memasukkan koin ke dalam mesinnya. Ada pula versi console Pong, 

yang bernama Magnavox Odyssey. Sejak saat itu, game mencetak 

sukses pertamanya dengan menemukan pasarnya sendiri. Mesin game 

console yang paling populer saat itu, Atari’s 2600 dan Mattel’s 

Intellivision, memungkinkan siapapun bisa membuat ROM cartridge 

yang berisi game tertentu pada mesin ini. Game pada jaman itu harus 

dapat dimainkan dengan menggunakan memori 4K, sehingga 

pemrograman yang dilakukan tidaklah semudah pemrograman 

berorientasi objek seperti yang kita kenal sekarang ini. Biasanya untuk 

sebuah game, sumber daya manusia yang dibutuhkan hanyalah 

programmer saja. Namun akibat proses produksi yang semakin cepat 

dan semakin tidak menghiraukan kualitas, game menjadi banyak 

mengandung bug, terlalu mirip satu sama lainnya, dan tidak begitu 

menarik lagi.  

Pada tahun 1983, pasar sudah mulai kehilangan minatnya terhadap 

game dan perusahaan game mulai bangkrut. Setelah masa awal 

perkembangan game ini, dunia game telah melalui beberapa fase, yaitu 

fase game PC, fase terlahirnya kembali game console, dan fase game 

online. Sekarang ketiga fase game tersebut sudah semakin banyak 
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variannya dan masing-masing memiliki kelompok penggemarnya 

tersendiri. 

c. Jenis-jenis Game 

Berikut ini akan dijabarkan beberapa jenis game berdasarkan cara 

pembuatannya, cara pemasarannya, mesin yang menjalankannya. Jenis 

game diantaranya adalah : 

1) Game PC 

Game yang dimainkan pada PC (Personal Komputer) yang 

memiliki kelebihan yaitu memiliki tampilan antarmuka yang baik 

untuk input maupun output, output visual kualitas tinggi karena 

layar komputer biasanya memiliki resolusi yang jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan layar televisi biasa. Kekurangannya adalah 

spesifikasi komputer yang sangat bervariasi antara satu komputer 

dengan komputer lainnya menyebabkan beberapa game dapat 

ditampilkan dengan baik pada satu komputer, tetapi tidak berjalan 

dengan baik pada komputer yang lainnya. 

2) Game Console 

Game yang dijalankan pada suatu mesin spesifik yang 

biasanya tersedia di rumah pribadi, seperti Microsoft Xbox 360, 

Nintendo Wii dan sebagainya. 

3) Game Arcade 

Game yang dijalankan pada mesin dengan input dan output 

audio visual yang telah terintegrasi dan tersedia ditempat-tempat 

umum, seperti mal, bandara dan sebagainya. 

4) Game Online 

Game yang hanya dapat dimainkan secara online melalui 

LAN atau internet. 
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d. Genre Game 

Jenis-jenis game yang ada menurut Henry (2010:111) adalah 

sebagai berikut : 

1) Maze Game  

Jenis game ini biasanya menggunakan maze sebagai setting 

atau latar game. Jenis game maze ini termasuk jenis game yang 

paling awal muncul. Contoh game ini adalah game Pacman dan 

Digger .  

2) Board Game  

Game jenis ini sama dengan game board tradisional seperti 

monopoli. Hanya saja permainan tradisional ini dimainkan melalui 

komputer.  

3)  Card Game  

Jenis game kartu juga tidak jauh berbeda dari game tradisional 

aslinya. Namun, tampilannya lebih bervariasi dari versi tradisional. 

Game ini juga termasuk game yang awal muncul. Contoh game ini 

adalah Solitaire dan Hearts.  

4)  Battle Card Game  

Contoh game ini yang populer yaitu Battle Card Pokemon . 

Game ini jarang ditemukan di Indonesia. Film kartun yang 

bercerita tentang permainan battle card ini pernah ditayangkan di 

stasiun televisi Indonesia.  

5)  Quiz Game  

Game jenis ini merupakan game dengan bentuk kuis. Contoh 

Quiz Game yang pernah beredar yaitu game kuis Who Wants to Be  

Millionaire . 
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6)  Puzzle Game  

Jenis game ini memberi tantangan dengan cara menjatuhkan 

atau melenyapkan sesuatu dari sisi atas ke bawah atau dari kiri ke 

kanan. Contoh game ini adalah Tetris.  

7)  Shoot Them Up  

Game jenis ini biasanya musuh berbentuk pesawat atau bentuk 

lain yang datang dari arah kanan, kiri, atau atas yang harus kita 

tembak sebanyak dan secepat mungkin. Dulu game ini berbentuk 

dua dimensi (2D), tetapi sekarang sudah berkembang dan 

menggunakan efek tiga dimensi (3D).  

8)  Side Scroller Game  

Saat pertama kali muncul game ini berbentuk 2D. Sekarang 

sudah banyak yang dibuat dengan efek 3D. Pada game jenis ini 

pemain diharuskan bergerak searah di alur yang disediakan. Dia 

diharuskan untuk berjalan, meloncat, merunduk serta menghindari 

rintangan-rintangan. Contoh game ini yang populer yaitu Mario 

Bros dan Prince of Persia .  

9)  Fighting Game  

Jenis game ini sesuai dengan namanya berisi tentang 

pertarungan. Contoh game ini yaitu Street Fighter , Samurai 

Showdown , Virtual Fighter dan Kungfu.  

10)  Racing Game  

Racing game adalah game tentang balapan. Contoh game ini 

yaitu Need for Speed Underground dan Toca Race Driver .  
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11) Turn-Based Strategy Game  

Pemain dalam game ini melakukan gerakan setelah pemain 

lain melakukan gerakan jadi saling bergantian. Contoh game yang 

terkenal adalah Empire dan Civilization .  

12)  Real-Time Strategy Game  

Game ini seperti game Turn-Based Strategy (RTS), namun 

pada game ini pemain tidak perlu menunggu pemain lain. Pemain 

tercepatlah yang akan menang. Contoh game ini yaitu Warcraft .  

13)  SIM  

Game genre ini merupakan bentuk permainan simulasi. Di sini 

pemain membangun sebuah area, kota, negara atau kVoloni. 

Contoh game ini yaitu Ship Simulator , Train Simulator , dan Crane 

Simulator .  

14)  First Person Shooter  

Disebut first person shooter karena pandangan pemain adalah 

pandangan orang pertama. Banyak baku tembak dan game ini 

mengutamakan kecepatan gerakan. Contoh game ini yaitu game 

Counterstrike dan Doom .  

15)  First Person Shooter 3D Vehicle Based  

Game ini sama dengan FPS hanya saja pandangan pemain 

bukan dari orang pertama, tetapi dari kendaraan atau mesin yang 

digunakan. Kendaraan itu bisa berupa tank atau kapal.  

16)  Third person 3D Games  

Game ini juga hampir sama dengan FPS hanya sudut pandang 

pemain merupakan sudut pandang orang ketiga.  
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17)  Role Playing Game  

Jenis game ini pemainnya memainkan sebuah tokoh atau 

karakter. Biasanya ada alur cerita yang harus dijalankan. Contoh 

game ini adalah Legacy of Kain , Blade of Sword , dan Beyond 

Divinity .  

18)  Adventure Game  

Adventure game merupakan genre game petualangan. Di 

sepanjang perjalanan pemain akan menemukan peralatan yang 

akan disimpan dan berguna sebagai petunjuk perjalanan. Contoh 

game ini yaitu Sam and Max atau Beyond and Evil .  

19)  Educational and Edutainment  

Game ini lebih mengacu pada isi dan tujuan dari game . Game 

ini bertujuan memancing minat belajar anak sambil bermain. 

Contoh game ini adalah game Boby Bola .  

20)  Sports  

Jenis game ini memiliki tema olahraga. Game yang 

mengetengahkan genre olahraga disebut sport game . 

Begitu banyaknya jenis dan genre game, dari banyaknya jenis dan genre 

game diharapkan adanya nilai-nilai serta pembelajaran yang dapat 

disisipkan agar pemain tidak hanya memperoleh kesenangan saja namun 

juga dapat memetik pembelajaran 

7. Game Koga 

Koga merupakan media pembelajaran yang dipakai dalam penelitian 

ini, media ini memadukan antara media pembelajaran, komik, serta game. 

Perpaduan media pembelajaran, komik, serta game diharapkan siswa 

bermain dengan menyenangkan tanpa menghilangkan nilai edukasi 
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didalamnya. Jadi pembelajaran akan terasa lebih menyenagkan. Dalam garis 

besar Koga memiliki tiga unsur utama diantaranya : 

1. Komik 

Di dalam komik menceritakan kisah kejadian sehari-hari dengan 

menyisipkan pembelajaran Sistem Periodik Unsur dalam kehidupan 

sehari-hari sebagai pengantar pembelajaran, dengan begitu siswa akan 

mudah untuk antuk menerima pelajaran 

2. Materi pembelajaran 

Materi berisi materi pembelajaran Sistem Periodik Unsur, mulai 

dari mendeskripsikan struktur atom berdasarkan teori atom Bohr, sifat-

sifat unsur, massa atom relatif, dan sifat-sifat periodik unsur dalam tabel 

periodik serta menyadari keteraturannya, melalui pemahaman 

konfigurasi elektron.. Materi berisi penjelasan serta visualisasi dari 

sistem periodik unsur jadi siswa dapat belajar dengan cara mengamati 

dan menyimpulkan. 

3. Permainan 

Permainan di sini digunakan sebagai stimulus siswa untuk 

memahami materi sistem periodik unsur, jadi siswa akan diajak ke 

situasi pembelajaran yang menyenangkan tanpa menghilangkan unsur 

pendidikan.  

Guru bisa menjajaki kemampuan siswa tentang materi sistem periodik 

unsur serta akan mudah untuk mengajarkan dengan membiarkan siswa 

menyimpulkan sendiri untuk semua yang telah dia dapatkan dalam game. 

Dalam media pembelajaran ini menyediakan komik sebagai pengantar 

pembelajaran, animasi sebagai ilustrasi pembelajaran serta game sebagai 

stimulus bagi siswa untuk belajar dengan menyenangkan. Maka siswa akan 

lebih mudah memahami pelajaran, dengan begitu hasil belajar siswa akan 

meningkat 
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D. Chemoedutaiment 

Chemo-Edutainment adalah sebuah konsep pembelajaran kimia yang 

menarik yang salah satunya dapat diwujukan melalui media pembelajaran. 

Harjono dan Harjito (2010). Sedangkan menurut Supartono (2006:12) Chemo-

Edutainment (CET) merupakan suatu proses belajar mengajar kimia yang 

dikemaske dalam media yang inovatif dan menghibur. Maka media Chemo-

Edutainment (CET) adalah media pembelajaran kimia yang menarik dan 

menyenangkan, sehingga dapat memotivasi dan membuat siswa tertarik untuk 

mempelajari kimia. Oleh karena itu media yang digunakan harus mudah 

dipahami oleh siswa. Media-media edutainment yang dapat di pergunakan 

dalam pembelajaran kimia antara lain gambar visual, compact disk (CD), 

komik bergambar, permainan atau bahkan kunjungan langsung ke pabrik-

pabrik dapat dijadikan sarana dalam pembelajaran Chemo-Edutainment (CET). 

Dalam pembuatan edutaiment Ada 4 (empat) prinsip yang menjadi 

karakteristik dalam pembelajaran antara lain: 

1. Menjembatani proses belajar dan proses mengajar. 

2. Pembelajaran edutainment berlangsung dalam suasana kondusif dan 

menyenangkan yang didasari 3 asumsi: 

a. Perasaan gembira akan mempercepat pembelajaran, sedangkan 

perasaan negatif, seperti terancam, takut, sedih, merasa tidak 

mampu akan memperlambat belajar bahkan menghentikannya. 

b. Jika seseorang menggunakan potensi nalar dan emosinya secara 

jitu, maka akan menghasilkan lompatan prestasi belajar. 

c. Pemilihan penggunaan metode pembelajaran yang tepat dapat 

mengakomodir gaya dan keunikan belajar siswa, maka belajar 

akan dapat dioptimalkan. 

3. Menempatkan anak sebagai pusat sekaligus subyek pendidikan. 

Pembelajaran diawali dengan menggali dan memahami kebutuhan 

anak. 

4. Pembelajaran yang lebih humanis. 
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Dari empat prinsip diatas dengan memperhatikannya diharapkan dapat 

membuat media pembelajaran edutaimen yang menarik dan berguna bagi dunia 

pendidikan 

E. Mata Pelajaran Kimia 

1. Pelajaran Kimia 

a. Ruang Lingkup Ilmu Kimia 

Secara singkat, Ilmu Kimia adalah ilmu rekayasa materi yaitu 

mengubah suatu materi menjadi materi yang lain. Secara lengkap, Ilmu 

Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang : 

1) Susunan materi = mencakup komponen-komponen pembentuk 

materi dan perbandingan tiap komponen tersebut. 

2) Struktur materi = mencakup struktur partikel-partikel penyusun 

suatu materi atau menggambarkan bagaimana atom-atom penyusun 

materi tersebut saling berikatan. 

3) Sifat materi = mencakup sifat fisis (wujud dan penampilan) dan sifat 

kimia. Sifat suatu materi dipengaruhi oleh : susunan dan struktur dari 

materi tersebut. 

4) Perubahan materi = meliputi perubahan fisis/fisika (wujud) dan 

perubahan kimia (menghasilkan zat baru). 

5) Energi yang menyertai perubahan materi = menyangkut banyaknya 

energi yang menyertai sejumlah materi dan asal-usul energi itu. 

Ilmu Kimia dikembangkan oleh para ahli kimia untuk menjawab 

pertanyaan “apa” dan “mengapa”tentang sifat materi yang ada di alam. 

Pengetahuan yang lahir dari upaya untuk menjawab pertanyaan 

“apa” merupakan suatu fakta yaitu : sifat-sifat materi yang diamati sama 

oleh setiap orang akan menghasilkan Pengetahuan Deskriptif. 



37 
 

 
 

Pengetahuan yang lahir dari upaya untuk menjawab pertanyaan 

“mengapa” suatu materi memiliki sifat tertentu akan menghasilkan 

Pengetahuan Teoritis. 

b. Manfaat Mempelajari Ilmu Kimia 

Mempelajari ilmu kimia akan ada manfaat yang bisa di dapat diantara : 

1) Pemahaman kita menjadi lebih baik terhadap alam sekitar dan 

berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. 

2) Mempunyai kemampuan untuk mengolah bahan alam menjadi 

produk yang lebih berguna bagi manusia. 

3) Membantu kita dalam rangka pembentukan sikap. 

Secara khusus, ilmu kimia mempunyai peranan sangat penting 

dalam bidang : kesehatan, pertanian, peternakan, hukum, biologi, 

arsitektur dan geologi. Dibalik sumbangannya yang besar bagi 

kehidupan kita, secara jujur harus diakui bahwa perkembangan ilmu 

kimia juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia. 

c. Cabang-Cabang Ilmu Kimia 

Ada berbagai macam cabang-cabang ilmu kimia yang sedang di pelajar 

saat ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Kimia Analisis = mempelajari tentang analisis bahan-bahan kimia 

yang terdapat dalam suatu produk. 

2) Kimia Fisik = fokus kajiannya berupa penentuan energi yang 

menyertai terjadinya reaksi kimia, sifat fisis zat serta perubahan 

senyawa kimia. 

3) Kimia Organik = mempelajari bahan-bahan kimia yang terdapat 

dalam makhluk hidup. 

4) Kimia Anorganik = kebalikan dari kimia organik; mempelajari 

benda mati. 
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5) Kimia Lingkungan = mempelajari tentang segala sesuatu yang 

terjadi di lingkungan, terutama yang berkaitan dengan pencemaran 

lingkungan dan cara penanggulangannya. 

6) Kimia Inti (Radiokimia) = mempelajari zat-zat radioaktif. 

7) Biokimia = cabang ilmu kimia yang sangat erat kaitannya dengan 

ilmu biologi. 

8) Kimia Pangan = mempelajari bagaimana cara meningkatkan mutu 

bahan pangan. 

9) Kimia Farmasi  = fokus kajiannya berupa penelitian dan 

pengembangan bahan-bahan yang mengandung obat. 

d. Perkembangan Ilmu Kimia 

1) Sekitar tahun 3500 SM, di Mesir Kuno sudah mempraktekkan reaksi 

kimia (misal : cara membuat anggur, pengawetan mayat). 

2) Pada abad ke-4 SM, para filosofis Yunani yaitu Democritus dan 

Aristoteles mencoba memahami hakekat materi. 

a) Menurut Democritus = setiap materi terdiri dari partikel kecil 

yang disebut atom. 

b) Menurut Aristoteles = materi terbentuk dari 4 jenis unsur yaitu 

: tanah, air, udara dan api. 

3) Abad pertengahan (tahun 500-1600), yang dipelopori oleh para ahli 

kimia Arab dan Persia. 

a) Kimia lebih mengarah ke segi praktis. Dihasilkan berbagai jenis 

zat seperti : alkohol, arsen, zink asam iodida, asam sulfat dan 

asam nitrat. 

b) Nama ilmu kimia lahir, dari kata dalam bahasa Arab (al-kimiya 

= perubahan materi) oleh ilmuwan Arab Jabir ibn Hayyan 

(tahun 700-778). 

4) Abad ke-18, muncul istilah Kimia Modern. Dipelopori oleh ahli 

kimia Perancis Antoine Laurent Lavoisier (tahun 1743-1794) yang 

berhasil mengemukakan hukum kekekalan massa. 
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5) Tahun 1803, seorang ahli kimia Inggris bernama John Dalton (tahun 

1766-1844) mengajukan teori atom untuk pertama kalinya. Sejak itu, 

ilmu kimia terus berkembang pesat hingga saat ini. 

2. Sistem Periodik Unsur 

a. Perkembangan Sistem Periodik Unsur 

1) Pengelompokan atas dasar Logam dan Non Logam 

a) Dikemukakan oleh Lavoisier 

b) Pengelompokan ini masih sangat sederhana, sebab antara 

unsur-unsur logam sendiri masih terdapat banyak perbedaan. 

2) Hukum Triade Dobereiner 

a) Dikemukakan oleh Johan Wolfgang Dobereiner (Jerman). 

b) Unsur-unsur dikelompokkan ke dalam kelompok tiga unsur 

yang disebut Triade. 

c) Dasarnya : kemiripan sifat fisika dan kimia dari unsur-unsur 

tersebut. 

Jenis Triade : 

(1) Triade Litium (Li), Natrium (Na) dan Kalium (K) 

Tabel 2.1 Contoh Triade Litium (Li), Natrium (Na) dan Kalium (K) 

Unsur Massa Atom Wujud 

Li 6,94 Padat 

Na 22,99 Padat 

K 39,10 Padat 

 

Massa Atom Na (Ar Na) =  = 23,02 

(2) Triade Kalsium ( Ca ), Stronsium ( Sr ) dan Barium ( Ba ) 

(3) Triade Klor ( Cl ), Brom ( Br ) dan Iod ( I ) 

3) Hukum Oktaf Newlands 

a) Dikemukakan oleh John Newlands (Inggris). 
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b) Unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kenaikan massa 

atom relatifnya (Ar). 

c) Unsur ke-8 memiliki sifat kimia mirip dengan unsur pertama; 

unsur ke-9 memiliki sifat yang mirip dengan unsur ke-2 dst. 

d) Sifat-sifat unsur yang ditemukan berkala atau periodik setelah 

8 unsur disebut Hukum Oktaf. 

Tabel 2.2 Hukum Oktaf 

H Li Be B C N O 

F Na Mg Al Si P S 

Cl K Ca Cr Ti Mn Fe 

Berdasarkan Daftar Oktaf Newlands di atas; unsur H, F dan Cl 

mempunyai kemiripan sifat. 

4) Sistem Periodik Mendeleev (Sistem Periodik Pendek) 

a) Dua ahli kimia, Lothar Meyer (Jerman) dan Dmitri Ivanovich 

Mendeleev (Rusia) berdasarkan pada prinsip dari Newlands, 

melakukan penggolongan unsur. 

b) Lothar Meyer lebih mengutamakan sifat-sifat kimia unsur 

sedangkan Mendeleev lebih mengutamakan kenaikan massa 

atom. 

c) Menurut Mendeleev : sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik 

dari massa atom relatifnya. Artinya : jika unsur-unsur disusun 

menurut kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat tertentu 

akan berulang secara periodik. 

d) Unsur-unsur yang memiliki sifat-sifat serupa ditempatkan 

pada satu lajur tegak, disebut Golongan. 

e) Sedangkan lajur horizontal, untuk unsur-unsur berdasarkan 

pada kenaikan massa atom relatifnya dan disebut Periode.  
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5) Sistem Periodik Modern (Sistem Periodik Panjang) 

a) Dikemukakan oleh Henry G Moseley, yang berpendapat 

bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor 

atomnya. 

b) Artinya : sifat dasar suatu unsur ditentukan oleh nomor 

atomnya bukan oleh massa atom relatifnya (Ar). 

b. Periode dan Golongan dalam SPU Modern 

1) Periode 

a) Adalah lajur-lajur horizontal pada tabel periodik. 

b) SPU Modern terdiri atas 7 periode. Tiap-tiap periode 

menyatakan jumlah / banyaknya kulit atom unsur-unsur yang 

menempati periode-periode tersebut. 

Nomor Periode = Jumlah Kulit Atom 

c) Jumlah unsur pada setiap periode : 

Tabel 2.3 Jumlah Unsur pada setiap periode 

Periode Jumlah Unsur Nomor Atom ( Z ) 

1 2 1 – 2 

2 8 3 – 10 

3 8 11 – 18 

4 18 19 – 36 

5 18 37 – 54 

6 32 55 – 86 

7 32 87 – 118 

 

Catatan : 

(1) Periode 1, 2 dan 3 disebut periode pendek karena 

berisi relatif sedikit unsur 
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(2) Periode 4 dan seterusnya disebut periode panjang 

(3) Periode 7 disebut periode belum lengkap karena 

belum sampai ke golongan VIII A. 

(4) Untuk mengetahui nomor periode suatu unsur 

berdasarkan nomor atomnya, Anda hanya perlu 

mengetahui nomor atom unsur yang memulai setiap 

periode 

d) Unsur-unsur yang memiliki 1 kulit (kulit K saja) terletak pada 

periode 1 (baris 1), unsur-unsur yang memiliki 2 kulit (kulit 

K dan L) terletak pada periode ke-2 dst. 

Contoh : 

9F =  2 , 7                         periode ke-2 

12Mg =  2 , 8 , 2                    periode ke-3 

31Ga =  2 , 8 , 18 , 3             periode ke-4 

2) Golongan 

a) Sistem periodik terdiri atas 18 kolom vertikal yang disebut 

golongan 

b) Ada 2 cara penamaan golongan : 

(1) Sistem 8 golongan 

Menurut cara ini, sistem periodik dibagi menjadi 8 

golongan yaitu golongan utama (golongan A) dan 8 

golongan transisi (golongan B). 

(2) Sistem 18 golongan 

Menurut cara ini, sistem periodik dibagi menjadi 18 

golongan yaitu golongan 1 sampai 18, dimulai dari 

kolom paling kiri. 

c) Unsur-unsur yang mempunyai elektron valensi sama 

ditempatkan pada golongan yang sama. 
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d) Untuk unsur-unsur golongan A sesuai dengan letaknya dalam 

sistem periodik  

e) Nomor Golongan = Jumlah Elektron Valensi 

f) Unsur-unsur golongan A mempunyai nama lain yaitu : 

(1) Golongan IA        = golongan Alkali 

(2) Golongan IIA       = golongan Alkali Tanah 

(3) Golongan IIIA      = golongan Boron 

(4) Golongan IVA      = golongan Karbon 

(5) Golongan VA       = golongan Nitrogen 

(6) Golongan VIA      = golongan Oksigen 

(7) Golongan VIIA     = golongan Halida / Halogen 

(8) Golongan VIIIA    = golongan Gas Mulia 

c. Sifat-Sifat Periodik Unsur 

1) Jari-Jari Atom 

a) Adalah jarak dari inti atom sampai ke elektron di kulit terluar. 

b) Besarnya jari-jari atom dipengaruhi oleh besarnya nomor 

atom unsur tersebut. 

c) Semakin besar nomor atom unsur-unsur segolongan, semakin 

banyak pula jumlah kulit elektronnya, sehingga semakin 

besar pula jari-jari atomnya. 

d) Dalam satu periode (dari kiri ke kanan), nomor atomnya 

bertambah yang berarti semakin bertambahnya muatan inti, 

sedangkan jumlah kulit elektronnya tetap. Akibatnya tarikan 

inti terhadap elektron terluar makin besar pula, sehingga 

menyebabkan semakin kecilnya jari-jari atom. 

2) Jari-Jari Ion 

a) Ion mempunyai jari-jari yang berbeda secara nyata 

(signifikan) jika dibandingkan dengan jari-jari atom 

netralnya. 

b) Ion bermuatan positif (kation) mempunyai jari-jari yang lebih 

kecil, sedangkan ion bermuatan negatif (anion) mempunyai 
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jari-jari yang lebih besar jika dibandingkan dengan jari-jari 

atom netralnya. 

3) Energi Ionisasi (satuannya = kJ mol-1) 

a) Adalah energi minimum yang diperlukan atom netral dalam 

wujud gas untuk melepaskan satu elektron sehingga 

membentuk ion bermuatan +1 (kation). 

b) Jika atom tersebut melepaskan elektronnya yang ke-2 maka 

akan diperlukan energi yang lebih besar (disebut energi 

ionisasi kedua), dst. 

EI 1 < EI 2 < EI 3 dst 

c) Dalam satu golongan (dari atas ke bawah), EI semakin kecil 

karena jari-jari atom bertambah sehingga gaya tarik inti 

terhadap elektron terluar semakin kecil. Akibatnya elektron 

terluar semakin mudah untuk dilepaskan. 

d) Dalam satu periode (dari kiri ke kanan), EI semakin besar 

karena jari-jari atom semakin kecil sehingga gaya tarik inti 

terhadap elektron terluar semakin besar/kuat. Akibatnya 

elektron terluar semakin sulit untuk dilepaskan. 

4) Afinitas Elektron ( satuannya = kJ.mol-1 ) 

a) Adalah energi yang dilepaskan atau diserap oleh atom netral 

dalam wujud gas apabila menerima sebuah elektron untuk 

membentuk ion negatif (anion). 

Beberapa hal yang harus diperhatikan : 

(1) Penyerapan elektron ada yang disertai pelepasan energi 

maupun penyerapan energi. 

(2) Jika penyerapan elektron disertai pelepasan energi, maka 

harga afinitas elektronnya dinyatakan dengan tanda 

negatif. 

(3) Jika penyerapan elektron disertai penyerapan energi, 

maka harga afinitas elektronnya dinyatakan dengan tanda 

positif. 
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(4) Unsur yang mempunyai harga afinitas elektron bertanda 

negatif, mempunyai daya tarik elektron yang lebih besar 

daripada unsur yang mempunyai harga afinitas elektron 

bertanda positif. Atau semakin negatif harga afinitas 

elektron suatu unsur, semakin besar kecenderungan 

unsur tersebut untuk menarik elektron membentuk ion 

negatif (anion). 

b) Semakin negatif harga afinitas elektron, semakin mudah atom 

tersebut menerima/menarik elektron dan semakin reaktif pula 

unsurnya. 

c) Afinitas elektron bukanlah kebalikan dari energi ionisasi. 

d) Dalam satu golongan (dari atas ke bawah), harga afinitas 

elektronnya semakin kecil. 

e) Dalam satu periode (dari kiri ke kanan), harga afinitas 

elektronnya semakin besar. 

f) Unsur golongan utama memiliki afinitas elektron bertanda 

negatif, kecuali golongan IIA dan VIIIA. 

g) Afinitas elektron terbesar dimiliki golongan VIIA ( halogen ). 

5) Keelektronegatifan 

a) Adalah kemampuan suatu unsur untuk menarik elektron 

dalam molekul suatu senyawa (dalam ikatannya). 

b) Diukur dengan menggunakan skala Pauling yang besarnya 

antara 0,7 (keelektronegatifan Cs) sampai 4 

(keelektronegatifan F). 

c) Unsur yang mempunyai harga keelektronegatifan besar, 

cenderung menerima elektron dan akan membentuk ion 

negatif (anion). 

d) Unsur yang mempunyai harga keelektronegatifan kecil, 

cenderung melepaskan elektron dan akan membentuk ion 

positif (kation). 
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e) Dalam satu golongan (dari atas ke bawah), harga 

keelektronegatifan semakin kecil. 

f) Dalam satu periode (dari kiri ke kanan), harga 

keelektronegatifan semakin besar. 

6) Sifat Logam dan Non Logam 

a) Sifat logam dikaitkan dengan keelektropositifan, yaitu 

kecenderungan atom untuk melepaskan elektron membentuk 

kation. 

b) Sifat logam bergantung pada besarnya energi ionisasi ( EI ). 

c) Makin besar harga EI, makin sulit bagi atom untuk 

melepaskan elektron dan makin berkurang sifat logamnya. 

d) Sifat non logam dikaitkan dengan keelektronegatifan, yaitu 

kecenderungan atom untuk menarik elektron. 

e) Dalam satu periode (dari kiri ke kanan), sifat logam 

berkurang sedangkan sifat non logam bertambah. 

f) Dalam satu golongan (dari atas ke bawah), sifat logam 

bertambah sedangkan sifat non logam berkurang. 

g) Unsur logam terletak pada bagian kiri-bawah dalam sistem 

periodik unsur, sedangkan unsur non logam terletak pada 

bagian kanan-atas. 

h) Unsur yang paling bersifat non logam adalah unsur-unsur 

yang terletak pada golongan VIIA, bukan golongan VIIIA. 

i) Unsur-unsur yang terletak pada daerah peralihan antara unsur 

logam dengan non logam disebut unsur Metaloid ( = unsur 

yang mempunyai sifat logam dan sekaligus non logam ). 

Misalnya : boron dan silikon. 

7) Kereaktifan 

a) Kereaktifan bergantung pada kecenderungan unsur untuk 

melepas atau menarik elektron. 

b) Unsur logam yang paling reaktif adalah golongan IA (logam 

alkali). 
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c) Unsur non logam yang paling reaktif adalah golongan VIIA 

(halogen). 

d) Dalam satu periode (dari kiri ke kanan), mula-mula 

kereaktifan menurun, kemudian semakin bertambah hingga 

golongan VIIA. 

e) Golongan VIIIA merupakan unsur yang paling tidak reaktif. 

F. Media Game Koga untuk Mapel Kimia 

1. Desain Game 

Game koga digunakan sebagai media pembelajaran materi sistem 

periodik unsur, game ini menggunakan komik sebagai pengarah atau alur 

cerita dalam game dan bisa juga digunakan sebagai pengingat materi yang 

sudah diajarkan oleh guru, dan game sebagai latihan soal, game koga 

memiliki dua jenis permainan yaitu hangman, dan labirin. Hangman 

menebak jawaban yang telah dibuat dengan memilih huruf yang ada, 

sedangkan, labirin dengan cara memilih jawaban yang tepat dengan 

memainkan kursor dan memilih jawaban dengan benar untuk lebih jelasnya 

bisa di lihat flowchart berikut 
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Gambar 2.2 Flowchart Game 

Dari menu utama terdapat beberapa pilihan yaitu Play game koga, materi, 

latihan soal dan keluar. Main game berisi komik, game pembelajaran, materi 

serta latihan soal. Materi berisi materi pembelajaran sistem periodik unsur. 

Latihan soal berisi latihan-latihan soal yang langsung bisa dilihat nilainya. 

Help berisi bantuan atau keterangan dalam menjalankan game. Sedangkan 

keluar digunakan untuk keluar dari game. Permainan game dimulai dengan 

komik sebagai pengantar game setelah komik selesai pemain akan 

diarahkan ke game 1 jika pemain kalah dalam permainan, pemain akan 

kembali ke game 1, jika pemain berhasil menyelesaikan game akan 

dilanjutkan ke komik 2, siklus tersebut terus diulang hingga komik selesai 

dengan menambahkan tingkat kesulitan, di antara komik 3 dan game 3 

pemain bisa membuka materi jika ingin belajar. Game berisi game Hangman 

serta game Labirin. Setelah komik dan game telah diselesaikan pemain akan 

di arahkan ke latihan soal sebagai hasil belajar siswa 
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2. Pembuatan Game 

a. Pembuatan komik 

Komik dibuat dengan cara manual yaitu dengan cara digambar 

dengan tangan setelah itu dengan menggunakan Coreldraw di buat 

ulang sehingga lebih menarik dan mudah untuk di masukkan ke dalam 

Adobe Flash, kemudian di perhalus menggunakan Photoshop. dalam 

flash gambar dimasukkan sebagai movie. Dikarenakan kecepatan 

membaca dan mencerna seseorang berbeda-beda maka dengan 

menggunakan Actions scipt memungkinkan movie atau komik bisa 

digerakkan sesuai hati menggunakan mouse naik, turun, kanan, dan kiri. 

b. Pembuatan game 

Permainan dalam game koga ini terdiri dari 2 jenis yaitu : 

1) Hangman 

Dalam pembuatannya game hangman merupakan pembuatan 

ulang game yang telah ada dan di sesuaikan dengan kebutuhan yaitu 

dengan menambah pertanyaan, memperbaiki tampilan agar lebih 

menarik serta merubah movie dan menambah alur cerita dalam 

permainan, karena terbatasnya variasi dan begitu banyaknya 

pertanyaan atau soal maka digunakan lah fungsi random pada 

permainan. 
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Gambar 2.3 Game Hangman sebelum diubah 

Sumber : John Bezanis  (2008) 

2) Labirin 

Dalam pembuatan game ini dengan cara memainkan fungsi 

autoscrip roll over yang jika kursor berada diatas objek yang 

ditentukan maka akan menjalankan suatu perintah seperti 

mengurangi poin dan lain-lain. 

c. Pembuaatan Latihan Soal 

Dalam pembuatan Latihan Soal di buat dengan mengembangkan 

latihan soal yang telah ada dan menambahkan pertanyaan-pertanyaan 

mengenai materi sistem periodik unsur, dan agar terkesan berbeda maka 

soal beberapa dibuat acak sehingga akan mengurangi siswa akan 

mencontek. 

3. Pengujian siswa 

Untuk menguji siswa apakah sudah paham atau belum mengenai materi 

sistem periodik unsur, guru dapat menggunakan latihan soal ini sebagai alat 

ukur hasil belajar siswa dengan mudah dan cepat karena akan menampilkan 

nilai secara langsung nilai ke layar 
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G. Kerangka Berfikir 

Perasaan menghadapi kesulitan dalam pembelajaran kimia disebabkan 

oleh ketidak sempurnaan materi diserap oleh siswa secara keseluruhan. Ada 

kalanya proses pembelajaran membosankan, akibatnya siswa sulit untuk 

menyerap apa yang diajarkan oleh guru sehingga mempengaruhi ketercapaian 

kompetensi. Sedangkan Materi sistem periodik unsur merupakan materi baru 

bagi siswa X SMA yang memiliki beberapa kompetensi yang kompleks yang 

harus dicapai oleh siswa.  
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Gambar 2.4 Kerangka Berpikir  

Tidak semua materi 

terserap oleh siswa, siswa 

kurang termotivasi untuk 

belajar kimia 

Hasil belajar Kimia Materi 

Sistem Periodik Unsur 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Menggunakan media 

pembelajaran game Koga 

Siswa tertarik untuk belajar 

Siswa Aktif dalam 

pembelajaran 

Hasil belajar yang didapat 

siswa di kelas kontrol lebih 

dari A 

+ 

Hasil belajar yang didapat 

siswa adalah A 

 

Menggunakan metode 

Ceramah 

Ada perbedaan hasil belajar dari pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran game Koga dan tanpa Menggunakan media pembelajaran 

game Koga 

Perbandingan hasil belajar dari pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran game Koga dan tanpa Menggunakan media pembelajaran 

game Koga 

 

+ 
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Tidak semua materi terserap dengan baik oleh siswa, dikarenakan siswa 

kurang termotivasi untuk belajar kimia sehingga hasil belajar Kimia materi 

sistem periodik unsur rendah untuk itu diadakan penelitian dengan cara 

membagi menjadi kelas kontrol dan kelas eksperimen, untuk kelas kontrol 

menggunakan metode ceramah dengan hasil belajar adalah A sedangkan untuk 

kelas eksperimen menggunakan game koga sehingga siswa tertarik untuk 

belajar dan siswa akan aktif dalam pembelajaran dengan hasil belajar didapat 

siswa di kelas kontrol lebih dari A, dengan membandingkan hasil belajar dari 

pembelajaran menggunakan media pembelajaran game koga dan tanpa 

menggunakan media pembelajaran game koga diharapkan adanya perbedaan 

H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Suharsimi Arikunto, 2010: 110). 

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: adanya perbedaan hasil belajar siswa yang diajar menggunakan game 

koga dengan siswa yang diajar tanpa menggunakan game koga Materi sistem 

periodik unsur mata pelajaran kimia SMA N 1 Kragan Rembang dimana 

penggunaan game koga dalam pembelajaran kimia lebih efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi, 2006: 130). 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Kragan Rembang. Jumlah populasi terdiri dari kelas X MIA 

1 sebanyak 36 siswa, X MIA 2 sebanyak 36 siswa, X MIA 3 sebanyak 36 

siswa, X MIA 4 sebanyak 36 siswa sehingga total populasi berjumlah 144 

siswa 

2. Sampel 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 131), sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik Simple Random Sampling dengan cara undian, yaitu dengan 

cara anggota populasi disusun terlebih dahulu dalam daftar kerangka 

sampling. Tiap nomor anggota populasi ditulis pada secarik kertas. Kertas-

kertas tersebut digulung dan dimasukkan dalam sebuah kotak. Kotak 

dikocok dan sejumlah gulungan kertas tersebut diambil sesuai jumlah 

sampel yang diinginkan. Kelemahan teknik undian ini adalah apabila 

anggota populasi begitu besar akan sangat menyulitkan membuat 

sedemikian banyak gulungan.
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Uji coba instrumen menggunakan kelas yang sudah menerima materi 

pelajaran sistem periodik unsur, yaitu kelas XI. Penelitian menggunakan 

kelas X sebagai sampelnya dengan kelas X MIA 3 sebanyak 36 siswa 

sebagai kelas eksperimen dan kelas X MIA 4 sebanyak 36 siswa sebagai 

kelas control. 

B. VARIABEL PENELITIAN 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran 

menggunakan metode Chemoedutaiment yang memanfaatkan media 

pembelajaran game koga materi sistem periodik unsur. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa SMA 

Negeri 1 Kragan Rembang tahun pelajaran 2014/2015 pada materi sistem 

periodik unsur. 

C. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan melihat 

perbedaan pre tets dan post test antara kelas eksperimen dan kelas control yang 

dipilih secara random “Pre Test, Pos Test With Control Group Design”. Bagan 

dari desain penelitian tersebut adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.1. Desain Penelitian 

Kelas Keadaan Awal Perlakuan Keadaan Akhir 

Eksperimen T1 X T2 

Kontrol T1 Y T2 

Keterangan: 

X : Pembelajaran kimia menggunakan media pembelajaran game koga. 

Y : Pembelajaran kimia menggunakan metode ceramah 

T1 : Kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi pre test 

T2 : Kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi post test 
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D. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara memperoleh data mengenai hal-hal 

atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya (Suharsimi, 2006). 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan 

data populasi untuk penentuan sampel, yaitu nilai ulangan harian materi 

sistem periodik unsur dari tahun pelajaran 2010/2011 sampai dengan 

2013/2014. 

2. Metode Tes 

Tes dalam penelitian ini merupakan tes prestasi, yaitu tes yang 

digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari 

sesuatu (Suharsimi, 2006). Penggunaan metode tes dalam penelitian ini  

bertujuan untuk mengukur hasil belajar kimia siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Metode tes yang digunakan adalah pre test dan post test. 

3. Observasi 

Dalam penelitian ini, metode observasi digunakan untuk mengetahui 

hasil pembelajaran siswa pada ranah afektif dan psikomotorik. Observasi 

dilakukan oleh guru pengampu dan observer. Untuk mempermudah 

observasi dalam penelitian ini menggunakan angket, angket digunakan 

untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai  metode pembelajaran 

dengan menggunakan game koga. Angket diberikan pada siswa pada saat 

pertemuan terakhir kegiatan pembelajaran. 

E. Metode Penyusunan Instrumen 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

untuk memperoleh data yang diharapkan agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga 

lebih mudah diolah (Suharsimi, 2006: 160 ). Berbagai rancangan instrumen 

pembelajaran yang disusun peneliti disesuaikan dengan Kurikulum 2013 

Instrumen dalam penelitian ini adalah  
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1. Bahan ajar/materi ajar  

Materi ajar disediakan oleh guru yang berisi perkembangan sistem 

periodik, konfigurasi elektron  dari teori mekanikakuantum (menentukan 

periode dan golongan), sifat unsur serta kependidikan unsur. 

2. Media Pembelajaran (game koga) 

Media pembelajaran yang digunakan untuk penelitian yang berisi materi 

pembelajaran, komik, game pembelajaran, dan soal latihan. 

3. Lembar observasi  

a. Observasi Afektif  

Observasi afektif digunakan untuk mengetahui dan menilai sikap dan 

perilaku siswa terhadap nilai-nialai di dalam pembelajaran. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Lembar Observasi Afektif Siswa 

No Indikator Skor Kriteria 

1 Kedisiplinan 

waktu 

5 Selalu hadir dan tidak pernah terlambat 

4 Sering sekali hadir tetapi pernah terlambat 

3 Sering hadir dan tidak pernah terlamat 

2 Jarang hadir 

1 Tidak pernah hadir 

2 Membuat 

catatan/rangkuman 

materi yang 

disajikan 

5 Selalu membuat catatan/rangkuman materi yang 

disajikan 

4 Sering sekali membuat catatan/rangkuman materi 

yang disajikan 

3 Sering membuat catatan/rangkuman materi yang 

disajikan 

2 Jarang membuat catatan/rangkuman materi yang 

disajikan 

1 Tidak pernah membuat catatan/rangkuman materi 

yang disajikan 

3 Menyajikan 

pendapat atau 

temuannya kepada 

kelas/guru 

5 Selalu Menyajikan pendapat atau temuannya kepada 

kelas/guru 

4 Sering sekali Menyajikan pendapat atau temuannya 

kepada kelas/guru 

3 Sering Menyajikan pendapat atau temuannya kepada 

kelas/guru 

2 Jarang Menyajikan pendapat atau temuannya kepada 

kelas/guru 

1 Tidak pernah Menyajikan pendapat atau temuannya 

kepada kelas/guru 

4 Memperhatikan 5 Selalu memperhatikan dan mendengarkan guru 
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No Indikator Skor Kriteria 

dan mendengarkan 

dengan aktif 

penjelasan guru 

 

dengan aktif penjelasan guru 

4 Sering sekali memperhatikan dan mendengarkan guru 

dengan aktif penjelasan guru 

3 Sering memperhatikan dan mendengarkan guru 

dengan aktif penjelasan guru 

2 Jarang memperhatikan dan memperhatikan penjelasan 

guru 

1 Tidak pernah memperhatikan dan memperhatikan 

penjelasan guru 

5 Etika sopan antun 

dalam 

berkomunikasi di 

kelas 

5 Selalu berperilaku sopan dalam berkomunikasi dengan 

teman dan guru. 

4 Sering berperilaku sopan dalam berkomunikasi  

dengan teman ataupun guru 

3 Kadang berperilaku sopan dalam berkomunikasi 

dengan teman dan guru 

2 Sesekali pertemuan berperilaku sopan dalam 

berkomunikasi dengan teman dan guru  

 

1 Tidak pernah berperilaku sopan dalam berkomunikasi 

dengan teman dan guru 

6 Menjawab 

pertanyaan / 

memberikan 

respon yang baik 

5 Selalu menjawab pertanyaan / memberikan respon 

yang baik 

4 Sering sekali menjawab pertanyaan / memberikan 

respon yang baik 

3 Sering menjawab pertanyaan / memberikan respon 

yang baik 

2 Jarang menjawab pertanyaan / memberikan respon 

yang baik 

1 Tidak pernah Menjawab pertanyaan / memberikan 

respon yang baik 

7 Menyelesaikan 

tugas yang 

diberikan dengan 

baik 

5 Selalu menyelesaikan tugas yang diberikan dengan 

baik 

4 Sering sekali menyelesaikan tugas yang diberikan 

dengan baik 

3 Sering menyelesaikan tugas yang diberikan dengan 

baik 

2 Jarang menyelesaikan tugas yang diberikan dengan 

baik 

1 Tidak pernah menyelesaikan tugas yang diberikan 

dengan baik 

Keterangan Skor : 

1 : Tidak baik  3 : Cukup baik 5 : Sangat baik 

2 : Kurang baik 4 : Baik 
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b. Observasi Psikomotorik  

Observasi psikomotorik digunakan untuk mengetahui dan menilai 

sikap dan perilaku siswa dalam upaya mengenal dan memahami 

materi pelajaran dalam hal ini menggunakan game koga. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Lembar Pskomotorik Siswa 

No Indikator Skor Kriteria 

1 Keterampilan 

menggunakan 

media 

pembelajaran 

 

5 Dapat menggunakan media tanpa diajari dengan cepat 

4 Dapat menggunakan media tanpa diajari 

3 Dapat menggunakan media setelah diajari 

2 Tidak bisa menggunakan media walau sudah diajari 

1 Tidak mau belajar menggunakan media 

2 Keterampilan 

menjawab soal  

 

5 Selalu menjawab soal dengan benar  

4 Sering sekali menjawab soal dengan benar 

3 Sering menjawab soal dengan benar 

2 Jarang menjawab soal dengan benar 

1 Tidak pernah menjawab soal dengan benar 

3 Keterampilan 

memahami konsep 

 

5 Tampil mengerjakan seluruh soal dan dapat 

memecahkan masalah 

4 Hanya mampu mengerjakan beberapa soal dan dapat 

memecahkan masalah 

3 Hanya mampu mengerjakan beberapa soal dan tidak 

dapat memecahkan masalah 

2 Hanya mampu mengerjakan sedikit soal dan dapat 

memecahkan masalah 

1 Hanya mampu mengerjakan sedikit soal dan tidak dapat 

memecahkan masalah 

4 Keterampilan 

memecahkan 

masalah 

 

5 Selalu menyelesaikan persoalan yang dihadapi dan 

mengaplikasikannya 

4 Sering menyelesaikan persoalan yang dihadapi dan 

mengaplikasikannya 

3 kadang menyelesaikan persoalan yang dihadapi dan 

mengaplikasikannya 

2 Jarang menyelesaikan persoalan yang dihadapi dan  

mengaplikasikannya  

1 Tidak pernah menyelesaikan persoalan yang dihadapi 

dan tidak mengaplikasikannya 

Keterangan Skor : 

1 : Tidak baik  3 : Cukup baik 5 : Sangat baik 

2 : Kurang baik 4 : Baik 
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4. Angket 

Angket/kuesioner digunakan untuk pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada 

siswa mengenai media pembelajaran. Dengan kisi-kisi sebagai berikut : 

Tabel 3.4 Kisi-kisi angket 

No Aspek Indikator 

No Butir 

Angket 

Positif Negatif 

1 Pemakaian 

game 
 Siswa dapat dengan mudah 

menjalankan game 

 Siswa dapat belajar dan menggunakan 

game sendiri 

 

 
1 

3 

2 Pemahaman 

materi 

Siswa dapat memahami materi dengan baik 

 

2 

4 
 

3 Ketertarikan 

siswa 

Siswa senang menggunakan game koga 
5  

a. Validitas isi 

Validitas isi (Content Validity) adalah ketepatan suatu alat ukur 

ditinjau dari isi alat ukur tersebut. Suatu alat ukur dikatakan memiliki 

validitas isi apabila isi atau materi atau bahan alat ukur tersebut betul-

betul merupakan bahan yang representatif terhadap bahan 

pembelajaran yang diberikan. Artinya, isi alat ukur diperkirakan 

sesuai dengan apa yang telah diajarkan berdasarkan kurikulum. 

 

5. Instrumen tes ( soal pre test dan pos-test) 

Instrumen tes digunakan untuk menguji kemampuan siswa dengan 

menggunakan soal pare test dan pos Test dengan kisi-kisi sebagai berikut  
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TABEL 3.5 

KISI-KISI SOAL SISTEM PERIODIK UNSUR KELAS X BIDANG PEMINATAN IPA 

 

NO INDIKATOR TUJUAN MATERI POKOK 
JENIS 

SOAL 

SEBARAN 

C1 C2 C3 C4 

1. Menjelaskan sejarah 

perkembangan sistem 

periodik unsur. 

Siswa dapat menjelaskan 

sejarah perkembangan 

sistem periodik unsur. 

Sejarah 

sistemperkembangan 

periodik. 

Objektif 1 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

2. Membuat konfigurasi 

elektron dari suatu atom 

netral dan ion menurut 

teori mekanika 

kuantum. 

Siswa dapat membuat 

konfigurasi elektron dari 

suatu atom netral dan ion 

menurut teori mekanika 

kuantum. 

Golongan dan 

Periode 

Objektif  4 

 

  

3. Menentukan golongan 

dan periode dari suatu 

atom. 

Siswa dapat menentukan  

golongan dan periode dari 

suatu atom. 

Golongan dan 

periode 

Objektif   

 

7 

5  

6 

 



62 

  

NO INDIKATOR TUJUAN MATERI POKOK 
JENIS 

SOAL 

SEBARAN 

C1 C2 C3 C4 

4. Menjelaskan sifat-sifat 

periodik unsur. 

Siswa dapat menjelaskan 

sifat-sifat periodik unsur. 

Sifat-sifat SPU Objektif 8 

9 

 

 

12 

  

5. Menentukan sifat unsur 

dalam satu golongan 

atau periode. 

Siswa dapat menentukan 

sifat unsur dalam satu 

golongan atau periode. 

Sifat-sifat SPU Objektif  10 

11 
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BA

B

B

A

A PP
J

B

J

B
DP   

a. Validitas 

Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan 

terhadap isi (content) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk 

mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu 

penelitian. Uji validitas dilakukan untuk memastikan seberapa baik 

suatu instrumen digunakan untuk mengukur konsep yang seharusnya 

diukur. Menurut Sugiyono (2010) untuk menguji validitas konstruk 

dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor butir pertanyaan 

dengan skor totalnya. 

1) Korelasi (rxy) 

Rumus yang digunakan untuk menguji validitas instrumen 

ini adalah Product Moment dari Karl Pearson, sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁Σ𝑋𝑌(Σ𝑋)(Σ𝑌)

√{𝑁Σ𝑋2−(Σ𝑋)2}{𝑁Σ𝑌2−(Σ𝑌)2}
 

Keterangan 

rXY = Koefisien validitas 

N  = Banyaknya subyek 

X = Nilai pembanding 

Y  = Nilai dari instrument yang akan dicari validitasnya 

Kemudian hasil dari rxy dikonsultasikan dengan harga kritis 

product moment (r tabel), apabila hasil yang diperoleh rhitung > 

rtabel, maka instrumen tersebut valid. 

2) Uji Daya Pembeda 

Menentukan daya pembeda (DP) digunakan rumus sebagai 

berikut. 

 

 

 

Keterangan : 

J = Jumlah peserta tes 

JA = Banyaknya peserta kelompok atas 
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JB =  Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan 

benar 

BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal 

dengan benar 

A

A
A

J

B
P   =  Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

B

B
B

J

B
P   =  Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Interprestasi DP sebagaimana terdapat dalam Tabel 3.6 berikut. 

Tabel 3.6 Interprestasi atau penafsiran Daya Pembeda (DP) 

 

Daya Pembeda (DP) Interprestasi atau penafsiran DP 

DP ≥ 0,70 Baik sekali (digunakan) 

0,40 ≤ DP < 0,70 Baik (digunakan) 

0,20 ≤ DP < 0,40 Cukup(digunakan) 

DP < 0,20 Jelek 

 

Setelah data skor hasil uji coba diperoleh, diurutkan dari yang 

terbesar sampai terkecil. Kemudian dari mulai urutan teratas 

diambil setengah sebagai kelompok atas dan dari urutan paling 

bawah diambil setengah sebagai kelompok bawah. Sehingga 

banyak siswa kelompok atas = banyaknya siswa kelompok bawah 

namun karena jumlah siswa ganjil maka na = 17 siswa,  nb = 16 

siswa. Untuk kriteria yang dipakai adalah yang lebih dari 0,2 

dengan Interpretsi/penafsiran cukup, baik dan baik sekali 

3) Uji Tingkat Kesukaran 

Menentukan taraf kesukaran (TK) digunakan rumus sebagai 

berikut: 

JS

B
P   (Arikunto, 2005: 208) 
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Keterangan : 

P  = Indeks kesukaran 

B  =  Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan betul 

JS  =  Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Interprestasi tingkat kesukaran sebagaimana terdapat 

dalam Tabel 3.7 berikut: 

Tabel 3.7 Interprestasi Tingkat Kesukaran 

Tingkat Kesukaran (TK) Interprestasi atau Penafsiran TK 

TK < 0,30 Sukar 

0,30 ≤ TK ≤ 0,70 Sedang 

TK > 0,70 Mudah 

 

Persebaran soal yang digunakan adalah persebaran normal 

sehingga kriteria yang dipakai dari sukar, sedang hingga mudah 

4) Validitas Tes 

Dari kriteria diatas didapat hasil uji coba butir soal yang 

ditunjukkan pada tabel 3.8 sebagai berikut 

Tabel 3.8 Hasil Analisis Uji Coba Butir Soal (instrumen kognitif) 

No Rxy DP TK Keterangan 

1 Tidak valid Sangat tidak baik Mudah Gugur 

2 Valid Cukup Sedang Diterima 

3 Valid Cukup Sedang Diterima 

4 Tidak valid Sangat tidak baik Sedang Gugur 

5 Tidak valid Jelek Mudah Gugur 

6 Valid Cukup Sedang Diterima 

7 Tidak valid Sangat tidak baik Sedang Gugur 

8 Tidak valid Cukup Mudah Gugur 

9 Valid Jelek Sedang Gugur 

10 Tidak valid Sangat tidak baik Mudah Gugur 

11 Valid Cukup Sedang Diterima 

12 Tidak valid Jelek Mudah Gugur 

13 Tidak valid Jelek Sedang Gugur 

14 Valid Jelek Sedang Gugur 

15 Valid Jelek Mudah Gugur 

16 Tidak valid Jelek Sedang Gugur 

17 Valid Cukup Mudah Diterima 
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No Rxy DP TK Keterangan 

18 Valid Cukup Sedang Diterima 

19 Valid Jelek Sedang Gugur 

20 Valid Cukup Sedang Diterima 

21 Valid Cukup Sedang Diterima 

22 Tidak valid Jelek Sedang Gugur 

23 Valid Cukup Sedang Diterima 

24 Tidak valid Sangat tidak baik Sedang Gugur 

25 Tidak valid Jelek Sedang Gugur 

26 Tidak valid Jelek Sedang Gugur 

27 Tidak valid Sangat tidak baik Mudah Gugur 

28 Valid Cukup Sedang Diterima 

29 Valid Cukup Sedang Diterima 

30 Valid Cukup Sukar Diterima 

 

b. Reliabilitas 

Dalam menguji reliabilitas digunkaan uji konsistensi internal 

dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach sebagai berikut. 


























2

2

11 1
1

t

b

Vk

k
r


 , (Arikunto, 1999: 193) 

Keterangan : r11  = reliabilitas instrumen 

 k  = banyaknya butir pertanyaan atau 

banyaknya soal 

   2

b = jumlah varian butir/item 

  
2

tV   = varian total 

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan 

menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas (r11) > 0,6. 

F. Uji Persyaratan Analisis 

Uji persyaratan analisis merupakan tahap untuk pemadanan sampel yang 

ada.  

1. Uji Normalitas  

Uji ini digunakan untuk mengetahui data yang akan dianalisis 

berdistribusi normal atau tidak. Uji statistik yang digunakan adalah uji chi-

kuadrat dengan rumus: 
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χ2=∑
(Oi − Ei)

2

Ei

k

i=1

 

Keterangan: 

2 = chi kuadrat 

Oi = frekuensi pengamatan 

Ei = frekuensi yang diharapkan 

k = banyak kelas interval   (Sudjana, 2002: 273) 

Membandingkan harga chi kuadrat data dengan tabel chi kuadrat 

dengan taraf signifikan 5%, kemudian menarik simpulan, jika χ2
hitung < 

χ2
tabel maka data berdistribusi normal.  

2. Uji Homogenitas Varian 

Uji homogenitas populasi menggunakan uji Bartlett. Homogenitas 

populasi perlu diuji karena teknik cluster random sampling (salah 

samakan atas) hanya bisa digunakan pada populasi yang homogen. 

Langkah-langkah perhitungan adalah sebagai berikut: 

a. Menghitung S2 dari masing-masing kelas. 

b. Menghitung varians gabungan dari semua kelas dengan rumus: 

S
2
=
∑(ni-1)Si

2

∑(ni-1)
 

c. Menghitung harga satuan B dengan rumus: 

B=(log Si
2)∑(ni-1) 

d. Menghitung nilai statis chi-kuadrat χ2 dengan rumus: 

χ2=(ln 10) {B-∑(ni-1) log Si
2} 

Keterangan: 

si
2 = variansi masing-masing kelompok 

s2 = variansi gabungan 

B = koefisien Bartlett 

ni = jumlah siswa dalam kelas 
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Kriteria pengujian : Ho diterima jika χ2
hitung ≤ χ2

(1-a) (k-1), dimana χ2
(1-a) 

(k-1) didapat dari daftar distibusi chi kuadrat dengan  peluang (1-a) dan 

dk=(k-1) (Sudjana, 2002: 263). 

G. Validitas Eksperimen 

Kata validitas berarti dapat diterima atau absah. Istilah ini mengandung 

pengertian bahwa sesuatu yang dinyatakan valid atau absah berarti telah sesuai 

dengan kebenaran yang diharapkan sehingga dapat diterima dalam suatu 

kriteria tertentu. Validitas dalam penelitian eksperimen mengandung beberapa 

kelemahan yang harus dipertimbangkan, antara lain: (1) internal validity, (2) 

eksternal validity, (3) statistical conclution validity, dan (4) construct validity. 

1. internal validity 

Dalam setiap penelitian eksperimental yang berkaitan dengan 

validitas internal mengandung beberapa kelemahan. Menurut Campbell & 

Stanley, (1966) ada beberapa kelemahan dalam validitas internal, antara 

lain: history, maturation, testing, instrumentation, selection, statistical 

regretion, experiment mortality, diffusion of treatments. Kelemahan-

kelemahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. history, banyak kejadian di masa lampau yang dapat mempengaruhi 

validitas penelitian eksperimental yang disebabkan oleh adanya 

interaksi antar individu. 

b. maturation, beberapa perubahan dapat terjadi pada dependent variable 

yang berfungsi dalam kurun waktu dan bukannya kejadian yang 

spesifik ataupun kondisi tertentu. Terutama berkaitan dnegan jangka 

waktu pengamatan yang memakan waktu lama. 

c. testing, proses pengujian juga dapat menimbulkan distorsi yang akan 

mempengaruhi hasil-hasil eksperimen. 

d. instrumentation, instrumen yang digunakan dalam penelitian 

eksperimen kadang kala sudah tidak sesuai lagi dengan standar yang 

berlaku. 



69 

  

e. selection, peneliti kadang masih menggunakan unsur subjektifitas 

dalam memilih orang yang akan dijadikan objek eksperimen yang 

baik. 

f. statistical regretion, peneliti kadangkala dihadapkan pada kesulitan 

apabila hasil yang diperoleh dalam penelitian menghasilkan skor yang 

ekstrim. 

g. experiment mortality, dalam penelitian eksperimen seringkali terjadi 

perubahan komposisi kelompok yang diobservasi. Ada anggota 

kelompok yang harus didrop karena tidak sesuai dengan situasi 

pengetesan saat tertentu. 

2. eksternal validity 

Selain dipengaruhi oleh validitas internal, eksperimen juga 

dipengaruhi oleh validitas eksternal, antara lain: 

a. interaction of treatments and treatments, kelemahan ini terjadi apabila 

pengalaman responden lebih dari satu treatment. Seseorang yang 

dipilih sebagai objek eksperimen mungkin pernah mengalami 

eksperimen yang sama maka pengamatan kedua terhadap si responden 

tersebut akan menjadi bias. 

b. interaction of testing and treatment, dalam eksperimen pretest, 

responden harus dipekekan agar mendorong eksperimen dengan 

alternatif yang berbeda. 

c. interaction of selection and treatment, hal ini menimbulkan 

pertanyaan dalam membuat generalisasi antara beberapa kategori 

manusia antar grup. Sebab diantara mereka telah terjadi hubungan 

original yang telah terbentuk sebelumnya. 

d. interaction of setting and treatment, antara setting penelitian dengan 

treatment yang dilakukan akan terjadi interaksi diantara keduanya. 

Sehingga interaksi keduanya akan mendukung jalannya proses 

penelitian yang sedang dilakukan. 

e. interaction of history and treatment, kadangkala terjadi hubungan 

sebab akibat antara kejadian masa lalu dan masa sekarang yang 
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merupakan kejadian tak biasa dan berpotensi tidak dapat diukur dalam 

penelitian. 

Selanjutnya, untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, ada 

empat strategi umum yang dapat digunakan untuk memperbaiki validitas 

eksternal, antara lain: 

a. Menggunakan pilihan acak (randomly) untuk memilih orang, setting, 

atau waktu yang digunakan dari populasi yangada agar generalisasi 

menjadi lebih baik. 

b. Membuat agar grup individu, manusia ataupun settingnya dibuat 

heterogen. Langkah ini ditempuh jika pendekatan random tidak dapat 

digunakan. 

c. Individu, setting, dan waktu dikonsentrasikan agar memperoleh satu 

grup modal populasi. 

d. Menggunakan terget populasi yang spesifik (individu, seting, waktu) 

untuk memenuhi target yang ingin dicapai. Dalam setiap penelitian 

eksperimen perlu diketahui persoalan-persoalan tentang internal 

maupun eksternal validitas agar subjektifitas dalam penelitian dapat 

dihindari. 

H. Analisis Data 

1. Analisis Ketuntasan Belajar 

Uji ketuntasan belajar bertujuan untuk mengetahui apakah hasil 

belajar kimia kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dapat 

mencapai ketuntasan belajar atau tidak. Ketuntasan belajar individu 

dapat dilihat dari data hasil belajar siswa dan dikatakan tuntas belajar 

jika hasil belajarnya mencapai kriteria ketuntasan minimal yaitu 73 

atau lebih.  

Menurut Mulyasa (2007: 254) keberhasilan kelas dapat dilihat 

dari sekurang-kurangnya 85% dari jumlah siswa yang ada di kelas 

tersebut telah mencapai ketuntasan individu, yang dalam hal ini telah 
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mencapai KKM 73. Rumus yang digunakan untuk mengetahui 

ketuntasan klasikal: 

(%)=
x

n
×100% 

Keterangan : 

n = jumlah seluruh siswa 

x = jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar 

2. Analisis Perbedaan Dua Rata-rata (Kelompok Experimen dan 

Kelompok Kontrol) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah kelas eksperimen dan 

kelas kontrol mempunyai perbedaan rata-rata data hasil belajar atau 

tidak. Perbedaan dua rata-rata ini diuji dengan menggunakan uji t. 

Pengajuan hipotesis: 

Jika 𝜎1
2 = 𝜎2

2 digunakan rumus t 

t=
x1̅ − x2̅

√
1
n1

S

+
1
n2

 

dengan 

S
2
=
(n1 − 1)S1

2
+(n2-1)S2

2

n1+n2-2
 

Keterangan: 

1x  : nilai rata-rata kelompok 1 

2x  : nilai rata-rata kelompok 2 

2

1s  : varians data pada kelompok 1 

2

2s  : varians data pada kelompok 2 

2s  : varians gabungan 

1n  : banyaknya subjek pada kelompok 1 

2n  : banyaknya subjek pada kelompok 2 

 

Kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut : 
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1) Ho diterima jika thitung < ttabel. Hal ini berarti rata-rata hasil 

belajar kimia kelompok eksperimen kurang dari atau sama 

dengan nilai rata-rata hasil belajar kimia kelompok kontrol. 

2) Ha ditolak jika thitung ≥ ttabel. Hal ini berarti rata-rata hasil 

belajar kimia kelompok eksperimen lebih baik dari pada rata-

rata hasil belajar kimia kelompok kontrol. 

Jika 1
22

2 digunakan rumus t’ 

t'hitung=
X1
̅̅̅̅ − X2

̅̅̅̅

√(
S1

2

n1
)+(

S2
2

n2
)

 

(Sudjana, 2002: 241) 

Kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut : 

1) Ho diterima jika t'<
w1t1+w2t2

w1+w2
. Hal ini berarti rata-rata hasil 

belajar kimia kelompok eksperimen tidak lebih baik atau sama 

dengan nilai rata-rata hasil belajar kimia kelompok kontrol. 

2) Ha ditolak jika t'≥
w1t1+w2t2

w1+w2
. Hal ini berarti rata-rata hasil belajar 

kimia kelompok eksperimen lebih baik dari pada rata-rata hasil 

belajar kimia kelompok kontrol. 

dengan : w1=
S1

2

n1
  dan w2=

S2
2

n2
  

t1 = t(1-1/2)(n1-1) dan t2 = t(1-1/2)(n2-1) 

Keterangan : 

X1 = Rata-rata postest kelompok eksperimen. 

X2  = Rata-rata postest kelompok kontrol. 

n1  = Jumlah siswa kelompok eksperimen. 

n2  = Jumlah siswa kelompok kontrol. 

S1  = Simpangan baku kelompok eksperimen. 

S2  = Simpangan baku kelompok kontrol. 

S  = Simpangan baku gabungan.           

(Sudjana, 2002: 243) 
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3. Analisis Deskriptif Untuk Data Aspek Afektif Dan Psikomotorik 

Siswa 

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan 

untuk mengetahui nilai afektif dan psikomotorik siswa baik kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol. Rumus yang digunakan 

adalah : 

Persentase skor= 
Skor yang diperoleh

Skor maksimal
×100% 

4. Analisis Data Angket 

Pada analisis tahap ini, digunakan data hasil pengisian angket 

oleh siswa. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang 

bertujuan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran 

kimia materi pokok kelarutan dan hasil kali kelarutan yang 

diungkapkan dalam bentuk angket. Untuk mengetahui rata-rata nilai 

tiap aspek dalam kelas. Rumus yang digunakan adalah : 

Rata-rata nilai aspek=
Jumlah Nilai

Jumlah Responden
 

5. Analisis Uji Hipotesis 

Ho : (�̅�1 ≤ �̅�2), yaitu rata-rata kelas eksperimen kurang dari atau 

sama dengan rata-rata hasil belajar kimia kelas kontrol 

Ha : (�̅�1 > �̅�2), Rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen lebih 

tinggi dari pada rata-rata hasil belajar kimia kelompok kontrol 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut, 

1. Adanya perbedaan  hasil belajar antara siswa yang diajarkan 

menggunakan Game Koga dengan  siswa yang diajarkan tanpa 

menggunakan Game Koga pada mata pelajaran kimia kelas X materi 

Sistem Periodik Unsur. 

2. Besarnya kontribusi pembelajaran dengan memanfaatkan Game Koga 

sebagai media Chemo-edutainment (CET) terhadap hasil belajar kimia 

pada pokok materi Sistem Periodik Unsur adalah 45,2%. Dilihat dari thitung 

= 3,687 dan tkritis = 1,6687  dengan taraf signifikansi 5%  sehingga didapat 

selisih  = 0,452 = 45,2%.  

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut :  

1. Pada pembelajaran dengan memanfaatkan Game Koga sebagai media 

Chemo-edutainment (CET) diperlukan penjelasan materi dari guru 

sehingga perlu dilakukan kombinasi pembelajaran dengan metode 

ceramah untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 

2. Pada proses pembelajaran hendaknya guru mengaitkan materi pelajaran 

dengan kehidupan sehari-hari agar siswa merasa tertarik dan hasil belajar 

menjadi lebih bermakna.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, perlu memperhatikan beberapa hambatan yang 

mungkin terjadi pada saat penelitian antara lain kurangnya jam pelajaran 

dan jumlah komputer yang dimiliki oleh siswa.  
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4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas pokok bahasan 

atau menambah jumlah sampel agar dapat memperoleh hasil penelitian 

yang lebih baik lagi. 
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Lampiran 1 

Nilai Ulangan 

Nilai Ulangan Mia 3 

No Nama 
Nilai 

Pre test Post test 

1 ABDUL KHAKIM 38 67 

2 ABDUR ROFIQ 43 47 

3 BAYU OKTAFIANTORO 53 70 

4 CHOIROTUN NI’MAH 52 70 

5 DEWI ANGARA PUTRA 48 57 

6 ELISA ANDRIANI 47 70 

7 AVA ELY FAUZIAH 49 70 

8 HILDA AFAFA MUHAJIROH 41 57 

9 INDAH MEGA RATNAWATI 52 57 

10 JULIA HERAWATI 41 67 

11 KASMUDI 53 57 

12 KIAN ARAS ASIH PINTANI 37 47 

13 MAMLUATUS SAFAATI 52 50 

14 MASROKHATUL AZIFAH 38 60 

15 MOH KHOTIM NUR ALIM 44 60 

16 NAILATUS SA’ADAH 41 44 

17 NUR FARIDAH 43 67 

18 PRIYO UTOMO 45 70 

19 ROSO PRAMONO  48 67 

20 SAMSUL HADI 48 57 

21 SETYAWAN EKO PAMUJI  54 67 

22 SHINTA AYSIAH  38 60 

23 SISILIA DELI 48 67 

24 SITI KUMAIROH  54 60 

25 SITI MUZAYANAH  42 70 

26 SITI SULASIH 36 47 

27 SRI AGUSTINA AL’AINI  44 57 

28 SUATMI 46 64 

29 SUPIATUN 46 67 

30 SUSIYAMAH 51 60 

31 SUYADI 51 74 

32 TRISWATI 36 64 

33 WINARKO DWI ATMOJO   42 54 

34 YUNI MATUL AZIZAH  45 70 



103 
 

No Nama 
Nilai 

Pre test Post test 

35 YUNI PRIHATINI  53 60 

36 ZUMROTUL A’DAH 38 64 

 

 

Keterangan Nilai Predikat 

 1,00 < Nilai ≤ 1,17  D 
Kurang 

 1,17 < Nilai ≤ 1,50  D+ 

 1,50 < Nilai ≤ 1,83  C- 

Cukup  1,83 < Nilai ≤ 2,17  C 

 2,17 < Nilai ≤ 2,50  C+ 

 2,50 < Nilai ≤ 2,83  B- 

Baik  2,83 < Nilai ≤ 3,17  B 

 3,17 < Nilai ≤ 3,50  B+ 

 3,50 < Nilai ≤ 3,84  A- Sangat 

Baik  3,83 < Nilai ≤ 4,00  A 
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Nilai Ulangan Mia 4 

No Nama 
Nilai 

Pre test Post test 

1 ABDUL KHAKIM 53 60 

2 ABDUR ROFIQ 53 80 

3 BAYU OKTAFIANTORO 52 80 

4 CHOIROTUN NI’MAH 45 87 

5 DEWI ANGARA PUTRA 36 64 

6 ELISA ANDRIANI 46 60 

7 AVA ELY FAUZIAH 44 77 

8 HILDA AFAFA MUHAJIROH 48 60 

9 INDAH MEGA RATNAWATI 45 54 

10 JULIA HERAWATI 51 60 

11 KASMUDI 53 87 

12 KIAN ARAS ASIH PINTANI 36 64 

13 MAMLUATUS SAFAATI 46 64 

14 MASROKHATUL AZIFAH 38 60 

15 MOH KHOTIM NUR ALIM 53 60 

16 NAILATUS SA’ADAH 47 70 

17 NUR FARIDAH 44 87 

18 PRIYO UTOMO 41 44 

19 ROSO PRAMONO  39 77 

20 SAMSUL HADI 44 84 

21 SETYAWAN EKO PAMUJI  38 90 

22 SHINTA AYSIAH  52 80 

23 SISILIA DELI 37 74 

24 SITI KUMAIROH  41 87 

25 SITI MUZAYANAH  35 74 

26 SITI SULASIH 40 90 

27 SRI AGUSTINA AL’AINI  42 67 

28 SUATMI 37 50 

29 SUPIATUN 38 64 

30 SUSIYAMAH 36 64 

31 SUYADI 47 54 

32 TRISWATI 44 67 

33 WINARKO DWI ATMOJO   54 77 

34 YUNI MATUL AZIZAH  40 87 

35 YUNI PRIHATINI  37 67 

36 ZUMROTUL A’DAH 53 77 
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Keterangan Nilai Predikat 

 1,00 < Nilai ≤ 1,17  D 
Kurang 

 1,17 < Nilai ≤ 1,50  D+ 

 1,50 < Nilai ≤ 1,83  C- Cukup 

 1,83 < Nilai ≤ 2,17  C   

 2,17 < Nilai ≤ 2,50  C+   

 2,50 < Nilai ≤ 2,83  B- Baik 

 2,83 < Nilai ≤ 3,17  B   

 3,17 < Nilai ≤ 3,50  B+   

 3,50 < Nilai ≤ 3,84  A- Sangat Baik 

 3,83 < Nilai ≤ 4,00  A   
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Lampiran 2 

Uji Normalitas Pretes 

χ2= ∑
(Oi − Ei)

2

Ei

k

i=1

 

Nilai f x fx X2 f(x2) 

35-37 10 36 360 1296 12960 

38-40 10 39 390 1521 15210 

41-43 10 42 420 1764 17640 

44-46 14 45 630 2025 28350 

47-49 9 48 432 2304 20736 

50-52 8 51 408 2601 20808 

53-55 11 54 594 2916 32076 

Jumlah 72 315 3234 14427 147780 

 

Fx2 10458756 

Rata2 44,91667 

s2 10640160 

s2-fx2 181404 

(s2-fx2)/(f*(f-1)) 35,48592 

s 5,957006 

 

tepi kelas z tepi z tabel 

bawah atas bawah atas bawah atas 

34,5 37,5 -1,74864 -1,24503 0,4599 0,3925 

37,5 40,5 -1,24503 -0,74142 0,3925 0,2704 

40,5 43,5 -0,74142 -0,23782 0,2704 0,091 

43,5 46,5 -0,23782 0,265793 0,091 0,1026 

46,5 49,5 0,265793 0,769402 0,1026 0,2794 

49,5 52,5 0,769402 1,273011 0,2794 0,398 

52,5 55,5 1,273011 1,77662 0,398 0,4625 
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luas kelas ei oi (oi-ei)2 O1/ei 

0,0674 4,8528 10 26,49367 5,45946 

0,1221 8,7912 10 1,461197 0,166211 

0,1794 12,9168 10 8,507722 0,658656 

0,0116 0,8352 14 173,312 207,5095 

0,1768 12,7296 9 13,90992 1,092722 

0,1186 8,5392 8 0,290737 0,034047 

0,0645 4,644 11 40,39874 8,699125 

 

Xhit 223,619751      

Xtabel 9,49 

dk=7-

3=4     

  α=5%     

       

Ho= data berdistribusi normal     

Dk= {X І X > X tabel}      

Ho diterima (sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal) 
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Lampiran 3 

Uji Normalitas Posttest 

χ2= ∑
(Oi − Ei)

2

Ei

k

i=1

 

 

Nilai f x fx x2 f(x2) 

41-45 2 43 86 1849 3698 

46-50 3 48 144 2304 6912 

51-55 5 53 265 2809 14045 

56-60 18 58 1044 3364 60552 

61-65 8 63 504 3969 31752 

66-70 18 68 1224 4624 83232 

71-75 3 73 219 5329 15987 

76-80 7 78 546 6084 42588 

81-85 1 83 83 6889 6889 

86-90 7 88 616 7744 54208 

jumlah 72 655 4731 44965 319863 

 

fx2 22382361 

Rata2 65,70833 

s2 23030136 

s2-fx2 647775 

(s2-fx2)/(f*(f-1)) 126,7165 

s 11,25684 

 

tepi kelas z tepi z tabel 

bawah atas bawah atas bawah atas 

40,5 45,5 -2,23938 -1,7952 0,4875 0,4633 

45,5 50,5 -1,7952 -1,35103 0,4633 0,4115 

50,5 55,5 -1,35103 -0,90686 0,4115 0,3159 

55,5 60,5 -0,90686 -0,46268 0,3159 0,1772 

60,5 65,5 -0,46268 -0,01851 0,1772 0,008 

65,5 70,5 -0,01851 0,425667 0,008 0,1628 

70,5 75,5 0,425667 0,869841 0,1628 0,3078 
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tepi kelas z tepi z tabel 

bawah atas bawah atas bawah atas 

75,5 80,5 0,869841 1,314015 0,3078 0,4049 

80,5 85,5 1,314015 1,75819 0,4049 0,4608 

85,5 90,5 1,75819 2,202364 0,4608 0,4861 

 

luas kelas ei oi (oi-ei)2 O1/ei 

0,0242 1,7424 2 0,066358 0,038084 

0,0518 3,7296 3 0,532316 0,142727 

0,0956 6,8832 5 3,546442 0,515232 

0,1387 9,9864 18 64,21778 6,430524 

0,1692 12,1824 8 17,49247 1,43588 

0,1548 11,1456 18 46,9828 4,215367 

0,145 10,44 3 55,3536 5,302069 

0,0971 6,9912 7 7,74E-05 1,11E-05 

0,0559 4,0248 1 9,149415 2,27326 

0,0253 1,8216 7 26,81583 14,72103 

 

Xhit 35,07418      

Xtabel 14,1 dk=10-3=7    

  α=5%     

       

Ho= data berdistribusi 

normal     

Dk= {X І X > X 

tabel}      

Ho diterima (sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal) 
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Lampiran 4 

Uji Homogenistas Pretest 

 

Ho diterima jika X2hitung < X tabel maka sampel tidak homogen 

Ho ditolak jika X2hitung > X tabel maka sampel homogen  

 

sampel dk 1/(dk) s2 log s2 (dk)log s2 (dk) s2 

1 35 0,028571 38,0689 1,5805703 55,31996148 1332,4115 

2 35 0,028571 31,9225 1,5040969 52,64339135 1117,2875 

Jumlah 70 0,057143 69,9914 3,0846672 107,9633528 2449,699 

 

s2 gab. 34,9957 

log s2 

gab 1,544015 

B 108,081 

X2 0,270959 

X tabel 3,81 

 

Ho diterima karena X2hitung < X tabel maka Ho diterima 

Sehingga sampel tidak homogen   

 

 

 

  



111 
 

Lampiran 5 

Uji Homogenistas Posttest 

Ho diterima jika X2hitung < X tabel maka sampel tidak homogen 

Ho ditolak jika X2hitung > X tabel maka sampel homogen 

 

sampel dk 1/(dk) s2 log s2 (dk)log s2 (dk) s2 

1 35 0,028571 152,5225 2,183334 76,416687 5338,288 

2 35 0,028571 61,4656 1,788632 62,6021244 2151,296 

jumlah 70 0,057143 213,9881 3,971966 139,018811 7489,584 

 

s2 gab. 106,9941 

log s2 gab 2,02936 

B 142,0552 

X2 6,991528 

X tabel 3,81 

 

Ho ditolak karena X2hitung > X tabel maka Ho ditolak 

Sehingga sampel homogen   
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Lampiran 6 

Analisis Ketuntasan Belajar 

Rumus yang digunakan untuk mengetahui ketuntasan klasikal: 

(%)=
x

n
×100% 

 

Kelas X Mia 3 

(%)=
1

36
×100% 

(%)= 3% 

 

Kelas X Mia 3 

(%)=
17

36
×100% 

(%)= 47% 
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Lampiran 7 

Perhitungan Uji Perbedaan Dua Rata-rata PreTest 

 

Karena 𝜗1
2 = 𝜗1

2 

�̅�1 = 71 X1 = 1585 X1
2 = 2312225 n1 = 36 

�̅�2 = 62  X2 = 1637 X2
2 = 2679769 n1 = 36 

 

S1 = 6,17 S1
2 = 38,07 

S2 = 5,65 S2
2 = 31,92 

 

Sp =   √
(𝑛1−1) 𝑆1

2+ (𝑛2−1) 𝑆2
2 

𝑛1+𝑛2−2
 

 =   √
(36−1)38,07+ (36−1) 31,92 

36+36−2
 

 = √
1332,45+ 1117,2 

70
 

 = √
2449,65 

70
 

 = √34,995 

 = 5,92 

 

thitung  =  
(𝑋1̅̅̅̅ − 𝑋2̅̅̅̅ )−𝑑0

𝑆𝑝 √
1

𝑛1
+ 

1

𝑛2
 
        

 =  
(71− 62)−𝑑0

5,92 √
1

36
+ 

1

36
 

        

 =  
9

5,92 𝑥 0,236
        

 =  
9

2,441
       

 = 1,396 
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ttabel dengan taraf signifikansi 5% dan dk = 72 adalah 1,6687 

 

Gambar 6,1 Kurva Normal 

didapat bahwa thitung < ttabel 

maka H0  diterima sehingga dapat diketahui bahwa kelas kontrol lebih baik atau sama 

dengan kelompok eksperimen dengan thitung 1,396 dan ttabel 1,6687   
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Lampiran 8 

Perhitungan Uji Perbedaan Dua Rata-rata Post Tes 

 

Karena 𝜗1
2 = 𝜗1

2 

�̅�1 = 71 X1 = 2549 X1
2 = 6495702 n1 = 36 

�̅�2 = 62  X2 = 2219 X2
2 = 4922482 n1 = 36 

 

S1 = 12,35 S1
2 = 152,52 

S2 = 7,84 S2
2 = 61,47 

 

Sp =   √
(𝑛1−1) 𝑆1

2+ (𝑛2−1) 𝑆2
2 

𝑛1+𝑛2−2
 

 =   √
(36−1)152,52+ (36−1) 61,47 

36+36−2
 

 = √
5338,2+ 2151,45 

70
 

 = √
7489,65 

70
 

 = √106,995 

 = 10,344 

 

thitung  =  
(𝑋1̅̅̅̅ − 𝑋2̅̅̅̅ )−𝑑0

𝑆𝑝 √
1

𝑛1
+ 

1

𝑛2
 
        

 =  
(71− 62)−𝑑0

10,344 √
1

36
+ 

1

36
 

        

 =  
9

10,344 𝑥 0,236
        

 =  
9

2,441
       

 = 3,687       
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ttabel dengan taraf signifikansi 5% dan dk = 72 adalah 1,6687 

 

Gambar 6,1 Kurva Normal 

didapat bahwa thitung > ttabel 

maka H0  ditolak sehingga dapat diketahui bahwa ada perbedaan perbedaan hasil belajar 

siswa yang diajar menggunakan game koga dengan siswa yang diajar tanpa 

menggunakan game koga materi Sistem Periodik Unsur matapelajaran Kimia SMA 1 

kragan rembang dengan kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol dimana selisih 

1,6687 / 3,687 = 0,452 = 45,2% 
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Lampiran 9 

Analisis Data Aspek Afektif Siswa 

LEMBAR PENILAIAN AFEKTIF SISWA 

LEMBAR OBSERVASI AFEKTIF SISWA 

Kelas X MIA 4 

No Nama 

Aspek skor/

juml

ah 

Persentase 

skor 
Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Abidatul Magfiroh 5 4 3 4 3 4 4 27 84% Baik 

2 Afidhotus Sholichah 5 4 3 4 3 4 4 27 84% Baik 

3 Ahmad Alvin Nuha 5 4 3 4 3 4 4 27 84% Baik 

4 Ananda Bayu Susanto 5 4 3 4 3 3 4 26 81% Baik 

5 Anifah 5 4 3 4 3 3 4 26 81% Baik 

6 Anik Wahyuni 4 4 4 4 3 4 4 27 84% Baik 

7 Ayu Rosa Rosita 5 4 3 4 3 4 4 27 84% Baik 

8 Chalit Jaziyah 4 4 3 5 4 5 4 29 91% Sangat Baik 

9 
Ika Marlinda 

Dhamayanti  
4 4 3 4 3 4 4 26 81% Baik 

10 Indah Khasanah 4 4 3 4 3 4 3 25 78% Baik 

11 Jalal Murdiyanto 5 4 3 4 3 4 4 27 84% Baik 

12 Khilyatus Sholihah 5 4 3 4 3 4 4 27 84% Baik 

13 Khudsiyatul Anisa 4 4 3 4 3 4 4 26 81% Baik 

14 Laili Musyarofah  5 4 3 5 4 5 4 30 94% Sangat Baik 

15 Laylia Nur Safitri  5 4 3 4 3 4 4 27 84% Baik 

16 Lia Susanti 5 4 3 4 3 4 4 27 84% Baik 

17 Luhrinjani Rushadi 5 4 2 4 4 3 4 26 81% Baik 

18 M. Ulin nuha 5 4 2 4 4 4 4 27 84% Baik 

19 
M. Abdurrohman 

wahid 
5 4 2 3 4 3 3 24 75% Baik 

20 M. Irfan zuhri 5 4 2 3 4 4 4 26 81% Baik 

21 Mar’atus Sholikhah 5 4 2 4 4 3 4 26 81% Baik 

22 Marinah 3 2 2 2 2 2 4 17 53% Cukup 

23 Naimatul Ainiyah 5 4 2 3 4 3 4 25 78% Baik 

24 Nurhayati 5 5 4 4 5 5 4 32 100% Sangat Baik 

25 Romzan Ikhwanuddin 5 4 3 4 4 3 4 27 84% Baik 

26 Sela Nurfadhilah 3 2 2 3 2 2 4 18 56% Cukup 

27 Siti Anisatun Nikmah 5 4 3 4 4 3 4 27 84% Baik 
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No Nama 

Aspek skor/

juml

ah 

Persentase 

skor 
Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 

28 Siti Hidayati 5 4 3 3 4 3 4 26 81% Baik 

29 Siti Magfiroh  5 4 3 3 4 3 4 26 81% Baik 

30 Sofian Fanandi 3 2 2 2 2 2 4 17 53% Cukup 

31 Sofyan Nur Affandi 3 2 2 4 2 2 4 19 59% Cukup 

32 Sri Setiyani 3 2 4 3 3 4 4 23 72% Baik 

33 Tobroni Lutfi Anam 3 3 3 4 3 3 4 23 72% Baik 

34 Trisna Eka Susanti  5 5 3 4 5 4 4 30 94% Sangat Baik 

35 Wiranto 3 3 3 3 4 4 4 24 75% Baik 

36 Zulfikar Yusuf Hariadi 3 3 2 2 2 2 3 17 53% Cukup 

rata-rata 4,4 3,7 2,8 3,7 3,3 3,5 3,9 25,3 53% Baik 

 

            

 Aspek yang dinilai:           

 1. Kedisiplinan. 

 2. Membuat catatan/rangkuman materi yang disajikan. 

 3. Mengemukakan pendapat atau temuannya kepada kelas/guru. 

 4. Memperhatikan dan mendengarkan dengan aktif penjelasan guru. 

 5. Menjawab pertanyaan / memberikan respon yang baik. 

 6. Memberikan pertanyaan individu. 

 7. Menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik 

            

 Penskoran:     Jumlah skor:   

 
A. Tidak Baik 

 
Skor 1 

29—35 = Sangat 

Baik   

 B. Kurang Baik   Skor 2 22—28 = Baik   

 C. Cukup Baik  Skor 3 15—21 = Cukup   

 D. Baik  Skor 4 7—14   = Kurang   

 E. Sangat Baik  Skor 5       
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Lampiran 10 

Analisis Data Aspek Afektif Psikomotorik Siswa 

LEMBAR PENILAIAN PSIKOMOTORIK SISWA 

 

LEMBAR OBSERVASI PSIKOMOTORIK SISWA 

Kelas X MIA 4 

No 
Nama Aspek skor/jum

lah 

Persentase 

skor 
Keterangan 

1 2 3 4 

1 Abidatul Magfiroh 4 2 4 3 13 68% Baik 

2 Afidhotus Sholichah 5 3 4 3 15 79% Baik 

3 Ahmad Alvin Nuha 5 3 4 3 15 79% Baik 

4 Ananda Bayu Susanto 5 4 4 4 17 89% Sangat Baik 

5 Anifah 5 3 3 3 14 74% Baik 

6 Anik Wahyuni 4 2 3 4 13 68% Baik 

7 Ayu Rosa Rosita 5 2 3 3 13 68% Baik 

8 Chalit Jaziyah 5 4 4 5 18 95% Sangat Baik 

9 
Ika Marlinda 

Dhamayanti  
5 4 3 3 15 79% Baik 

10 Indah Khasanah 4 3 3 3 13 68% Baik 

11 Jalal Murdiyanto 5 3 3 4 15 79% Baik 

12 Khilyatus Sholihah 5 2 3 3 13 68% Baik 

13 Khudsiyatul Anisa 5 5 3 4 17 89% Sangat Baik 

14 Laili Musyarofah  5 5 4 3 17 89% Sangat Baik 

15 Laylia Nur Safitri  5 4 3 4 16 84% Sangat Baik 

16 Lia Susanti 5 4 4 4 17 89% Sangat Baik 

17 Luhrinjani Rushadi 5 5 4 4 18 95% Sangat Baik 

18 M. Ulin nuha 4 3 4 4 15 79% Baik 

19 
M. Abdurrohman 

wahid 
5 3 4 4 16 84% Sangat Baik 

20 M. Irfan zuhri 4 2 4 3 13 68% Baik 

21 Mar’atus Sholikhah 4 5 5 5 19 100% Sangat Baik 

22 Marinah 4 2 3 2 11 58% Cukup 

23 Naimatul Ainiyah 4 4 4 4 16 84% Sangat Baik 

24 Nurhayati 4 5 5 5 19 100% Sangat Baik 

25 Romzan Ikhwanuddin 5 3 3 4 15 79% Baik 

26 Sela Nurfadhilah 4 2 3 2 11 58% Cukup 
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No 
Nama Aspek skor/jum

lah 

Persentase 

skor 
Keterangan 

1 2 3 4 

27 Siti Anisatun Nikmah 4 3 3 4 14 74% Baik 

28 Siti Hidayati 5 2 4 4 15 79% Baik 

29 Siti Magfiroh  5 3 5 4 17 89% Sangat Baik 

30 Sofian Fanandi 4 2 3 2 11 58% Cukup 

31 Sofyan Nur Affandi 4 2 3 2 11 58% Cukup 

32 Sri Setiyani 5 4 4 4 17 89% Sangat Baik 

33 Tobroni Lutfi Anam 5 3 3 3 14 74% Baik 

34 Trisna Eka Susanti  5 4 5 5 19 100% Sangat Baik 

35 Wiranto 5 3 4 4 16 84% Sangat Baik 

36 Zulfikar Yusuf Hariadi 5 2 3 3 13 68% Baik 

rata-rata 4,4 4,6 3,2 3,6 3,6 15 68% 

 

 

         

 Aspek yang dinilai:        

 1.      Keterampilan menggunakan media pembelajaran 

 2.      Keterampilan menjawab soal  

 3.      Keterampilan memahami konsep 

 4.      Keterampilan memecahkan masalah 

         

 Penskoran:     Jumlah skor:  

 A. Tidak Baik  Skor 1 16—20 = Sangat Baik  

 B. Kurang Baik   Skor 2 12—15 = Baik  

 C. Cukup Baik  Skor 3 8—11 = Cukup  

 D. Baik  Skor 4 4—7   = Kurang  

 E. Sangat Baik  Skor 5    
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Lampiran 11 

Analisis Data Angket 

1. apakah anda mengalami kesulitan dalam menggunakan game koga ? 

2. apakah game ini membantu anda dalam memahami materi ? 

3. apakah anda pernah menggunakan media serupa sebelumnya ? 

4. meneurut anda, apakah media ini cocok digunakan dalam membantu proses belajar dirumah ? 

5. apakah ingin media yang serupa dalam pembelajaran ? 

No Nama 
Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 Pertanyaan 4 Pertanyaan 5 

iya 
mun

gkin 
tidak iya 

mun

gkin 
iya 

mun

gkin 
tidak iya 

mun

gkin 
iya 

mun

gkin 
tidak iya 

mun

gkin 

1 Abidatul Magfiroh 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

2 Afidhotus Sholichah 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

3 Ahmad Alvin Nuha 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

4 
Ananda Bayu 

Susanto 
0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

5 Anifah 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

6 Anik Wahyuni 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

7 Ayu Rosa Rosita 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

8 Chalit Jaziyah 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 
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No Nama 
Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 Pertanyaan 4 Pertanyaan 5 

iya 
mun

gkin 
tidak iya 

mun

gkin 
iya 

mun

gkin 
tidak iya 

mun

gkin 
iya 

mun

gkin 
tidak iya 

mun

gkin 

9 
Ika Marlinda 

Dhamayanti  
0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

10 Indah Khasanah 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

11 Jalal Murdiyanto 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

12 Khilyatus Sholihah 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

13 Khudsiyatul Anisa 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

14 Laili Musyarofah  0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

15 Laylia Nur Safitri  0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

16 Lia Susanti 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

17 Luhrinjani Rushadi 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

18 M. Ulin Nuha 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

19 
M. Abdurrohman 

Wahid 
0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

20 M. Irfan zuhri 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

21 Mar’atus Sholikhah 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

22 Marinah 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

23 Naimatul Ainiyah 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
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No Nama 
Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 Pertanyaan 4 Pertanyaan 5 

iya 
mun

gkin 
tidak iya 

mun

gkin 
iya 

mun

gkin 
tidak iya 

mun

gkin 
iya 

mun

gkin 
tidak iya 

mun

gkin 

24 Nurhayati 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

25 
Romzan 

Ikhwanuddin 
0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

26 Sela Nurfadhilah 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

27 
Siti Anisatun 

Nikmah 
0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

28 Siti Hidayati 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

29 Siti Magfiroh  0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

30 Sofian Fanandi 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

31 Sofyan Nur Affandi 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

32 Sri Setiyani 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

33 Tobroni Lutfi Anam 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

34 Trisna Eka Susanti  0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

35 Wiranto 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

36 
Zulfikar Yusuf 

Hariadi 
1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1   0 

jumlah 7 15 14 27 9 0 6 1 29 31 5 0 20 15 1 

persentase 19% 42% 39% 75% 25% 0% 17% 3% 81% 86% 14% 0% 56% 42% 3% 

analisis data angket 0,19 0,42 0,39 0,75 0,25 0 0,17 0,03 0,81 0,86 0,14 0 0,56 0,42 0,03 
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Lampiran 12 

Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing 
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Lampiran 13 

Surat Permohonan Izin Penelitian di SMA N 1 Kragan Rembang 
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Lampiran 14 

Surat Keterangan Selesai Penelitian Di SMA N 1 Kragan, Rembang  

 

  



127 
 

 
 

Lampiran 15 

SOAL SISTEM PERIODIK UNSUR 

Berilah tanda silang (x) pada huruf A, B, C atau D di depan jawaban yang paling tepat! 

 

1. Salah satu sifat unsur logam adalah 

.. 

a. Kerapatan rendah 

b. Bersifat konduktor 

c. Oksidasinya bersifat asam 

d. Berwarna kusam dan rapuh 

e. Sukar ditempa 

2. Berdasarkan percobaan Dobereiner, 

pada unsur-unsur yang sifatnya 

mirip berlaku aturan ... 

a. Berat atom unsur ketiga adalah 

jumlah dari berat  atom unsur 

pertama dan kedua. 

b. Berat atom unsur kedua adalah 

setengah dari jumlah berat atom 

unsur pertama dan ketiga. 

c. Berat atom unsur kedua adalah 

dua kali berat atom unsur 

pertama. 

d. Berat atom unsur ketiga adalah 

dua kali jumlah berat atom unsur 

pertama dan kedua. 

e. Berat atom unsur pertama adalah 

berat atom unsur ketiga 

dikurangi berat atom unsur 

kedua. 

3. Unsur X, Y, dan Z memenuhi 

hukum triade Dobereiner. Jika berat 

atom unsur X dan Z berturut-turut 7 

dan 39, maka berat atom unsur Y 

adalah ... 

a. 46 d. 18,5 

b. 23 e. 92 

c. 14 

4. Dalam hukum oktaf Newlands, 

unsur dengan berat atom 7 

mempunyai sifat yang mirip dengan 

unsur yang memiliki berat atom ... 

a. 8 d. 3,5 

b. 14 e. 17 

c. 15 

5. Newlands mengklasifikasikan 

unsur-unsur berdasarkan ... 

a. Sifat-sifat yang mirip 

b. Massa atomnya 

c. Nomor atomnya 

d. Konfigurasi elektronnya 

e. Sifat logam/non logamnya 

6. Salah satu kelemahan hukum Oktaf 

Newlands adalah belum mengatur 

unsur-unsur pada golongan .... 

a. Logam 

b. Alkali 

c. Gas mulia 

d. Halogen 

e. Alkali tanah 

7. Mendeleev  dan Meyer menyatakan 

hukum yang berbunyi ... 

a. Atom-atom unsur yang disusun 

berdasarkan massa atom, sifat-

sifatnya terulang secara periodik 

b. Atom-atom unsur yang disusun 

berdasarkan tiga kali nomor 

atom, sifat-sifatnya mirip satu 

sama lain. 

c. Tiga atom unsur dengan massa 

yang berurutan sifatnya mirip 

satu sama lain. 

d. Semua atom unsur sifatnya 

berlainan, tidak ada aturan 

sistem yang berlaku. 
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e. Sifat atom unsur selalu berulang 

setiap kenaikan berat atom 

sebanyak 8. 

8. Sistem periodik yang kita gunakan 

sekarang disusun berdasarkan 

kenaikan ... 

a. Sifat atom 

b. Nomor atom 

c. Massa atom 

d. Elektron valensi 

e. Susunan elektron 

9. Sistem Periodik Modern 

dikemukakan oleh .... 

a. Mendeleev 

b. Meyer 

c. Milikan 

d. Moseley 

e. Faraday 

10. Unsur X memiliki nomor atom 35. 

Konfigurasi elektron ion X- 

adalah…. 

a. 1s22s22p63s23p63d104p5 

b. 1s22s22p63s23p63d104s24p6 

c. 1s22s22p63s23p63d104s24p55s1 

d. 1s22s23s23p63d104s24p4 

e. 1s22s22p63s23p63d104s14p5 

11. Konfigurasi elektron dari suatu 

unsur  yang memiliki nomor atom 

18 adalah ... 

a. 1s22s22p63s23p6 

b. 1s22s22p63s23p5 

c. 1s22s22p63s23p4 

d. 1s22s22p63s23p3 

e. 1s22s22p63s23p2 

12. Konfigurasi elektron unsur X adalah 

sebagai berikut; [Kr] 5s2 4d10 5p3. 

Unsur X terletak pada,... 

a. Periode 4, golongan IIIB 

b. Periode 5, golongan VA 

c. Periode 5, golongan IIIB 

d. Periode 4, golongan VA 

e. Periode 4, golongan VIIIA 

13. Unsur dengan struktur elektron [Xe] 

6s24f145d106p1 terletak pada 

golongan…. 

a. I A 

b. I B 

c. III A 

d. III B 

e. Lantanida 

14. Periode dalam sistem periodik 

menyatakan ... 

a. Banyaknya elektron yang 

dimiliki oleh atom unsur yang 

bersangkutan. 

b. Banyaknya elektron valensi 

unsur yang bersangkutan 

c. Banyaknya lintasan/kulit 

elektron yang dimiliki oleh atom 

unsur yang bersangkutan. 

d. Sifat-sifat unsur yang sama 

e. Banyaknya elektron yang dapat 

dilepaskan oleh atom unsur yang 

berbeda. 

15. Unsur X dengan konfigurasi 

elektron 2, 8, 18, 7 dalam periodik 

terletak pada ... 

a. Periode 4, golongan IVA 

b. Periode 4, golongan VIIA 

c. Periode 4, golongan VIIB 

d. Periode 7, golongan IVA 

e. Periode 7, golongan IVB 

16. Unsur-unsur dibawah ini berada 

dalam satu golongan dalam sistem 

periodik kecuali ... 

a. Arsen d. Fosfor 

b. Nitrogen e. Bismut 

c. Selenium 

17. Unsur dengan nomor atom 15 

terletak pada golongan yang sama 
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dengan unsur yang bernomor 

atom…. 

a. 23 d. 39 

b. 31 e. 41 

c. 33 

18. Ion M3+ mempunyai konfigurasi 

electron : 1s22s22p63s23p63d5. 

Pernyataan yang tidak benar 

mengenai unsur M adalah…. 

a. Mempunyai nomor atom 26 

b. Terletak pada periode 4 

c. Termasuk unsur transisi 

d. Merupakan anggota golongan VIII 

B 

e. Mengandung lima elektron tidak 

berpasangan 

19. Hubungan antara 20Ca dan 38Sr 

adalah ... 

a. Merupakan unsur metaloid 

b. Merupakan unsur non logam 

c. Mempunyai jumlah kulit yang 

sama 

d. Terletak dalam golongan VIIIA 

e. Terletak dalam golongan IIA 

20. Pernyataan yang benar tentang letak 

unsur dalam sistem priodik adalah ... 

a. 𝐴19
39  terdapat pada periode 4, 

golongan IA 

b. 𝐵12
24  terdapat pada periode 4, 

golongan IIA 

c. 𝐶49
114  terdapat pada periode 4, 

golongan IIIA 

d. 𝐷14
28  terdapat pada periode 3, 

golongan IIIA 

e. 𝐸17
35  terdapat pada periode 4, 

golongan VIIA 

21. Unsur-unsur dalam satu golongan 

mempunyai ... 

a. Jumlah elektron yang sama 

b. Jumlah proton yang sama 

c. Konfigurasi elektron yang sama 

d. Sifat-sifat kimia yang sama 

e. Jumlah kulit yang sama 

22. Di antara unsur-unsur 4Be, 12Mg, 

20Ca, 38Sr, dan 56Sr yang memiliki 

potensial ionisasi paling besar 

adalah unsur ... 

a. Be d. Sr 

b. Mg e. Br 

c. Ca 

23. Pernyataan dibawah ini  yang  dapat  

mengenai  sifat-sifat  periodik  unsur  

dalam  satu  golongan  dari atas 

kebawah adalah.... 

a. Energi ionisasi makin kecil 

b. Afinitas electron makin kecil 

c. Jari-jari makin kecil 

d. Keelektronegatifan makin kecil 

e. Sifat logam makin kuat 

24. Jari-jari atom terkecil dimiliki oleh 

... 

a. O  d. Li 

b. F  e. Ne 

c. Be 

25. Unsur yang afinitas elektronnya 

paling besar adalah ... 

a. Al d. Ga 

b. K e. Br 

c. F 

26. Data keelektronegatifan beberapa 

unsur-unsur sebagai berikut : 

J = 1,2 L = 3,0  N = 4,0 

K = 2,5  M = 3,5 

Unsur yang paling mudah mengikat 

elektron adalah ... 

a. J d. M 

b. K e. N 

c. L 

27. Di antara unsur berikut yang 

memiliki jari-jari atom terbesar 

adalah ... 

a. Ca d. Mg 

b. K e. Na 
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c. Rb 

28. Unsur periode kedua yang memiliki 

afinitas elektron nol adalah ... 

a. Boron 

b. Karbon 

c. Nitrogen 

d. Oksigen 

e. Klorin 

29. Unsur berikut yang meemiliki 

potensial ionisasi terkecil ... 

a. Al d. Si 

b. Na e. P 

c. Mg 

30. Jari-jari ion positif selalu lebih kecil 

daripada jari-jari atomnya karena ... 

a. Gaya tarik antara elektron 

terluar dan inti semakin lemah 

b. Gaya tarik antara elektron 

terluar dan inti semakin kuat 

c. Semakin banyak elektron yang 

dilepas 

d. Semakin banyak elektron yang 

diserap 

e. Semakin sedikit jumlah elektron 

terluarnya. 
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Lampiran 16 

Kunci Jawaban Sistem Periodik Unsur 

 

1. B 

2. B 

3. D 

4. C 

5. B 

6. C 

7. A 

8. B 

9. D 

10. C 

11. A 

12. B 

13. E 

14. C 

15. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. B 

17. C 

18. E 

19. E 

20. A 

21. A 

22. B 

23. C 

24. E 

25. F 

26. E 

27. C 

28. A 

29. B 

30. B 


