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SARI 
  
 
 
Hendriayana, Ari. 2006. Pengaruh Penggunaan Media VCD dan CD Game 

Terhadap Prestasi Belajar Materi Sistem Periodik Unsur Dan Struktur 
Atom Kelas X Semester 1 SMA Negeri 1 Kersana Brebes. Skripsi. Jurusan 
Kimia, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing: I. Drs. Jumaeri, M.Si., II. Drs. Subiyanto 
HS, M.Si. 

Kata kunci: media VCD pembelajaran dan CD Game, Sistem Periodik Unsur Dan 
Struktur Atom 

 
  

Perkembangan teknologi komputer yang pesat memungkinkan produk 
program komputer dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Produk tersebut 
antara lain VCD pembelajaran dan CD Game. Keduanya dapat dijadikan media 
pembelajaran sehingga materi pembelajaran sistem periodik unsur dan struktur 
atom yang abstrak menjadi lebih nyata dan lebih mudah dipahami. Penggunaan 
kedua media ini dapat membawa siswa lebih aktif dan termotivasi dalam proses 
pembelajarannya. Penelitian ini diharapkan dapat membantu tercapainya 
ketuntasan belajar siswa. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X semester 1 SMA 
Negeri 1 Kersana Brebes tahun ajaran 2005/2006 yang terdiri dari 5 kelas. Kelas 
X-2 dan X-3 diambil sebagai sampel dengan teknik cluster random sampling. 
Instrumen tes untuk penelitian sebanyak 30 soal telah diujicobakan terlebih 
dahulu. Eksperimen dilakukan dengan memberikan tes awal pada kedua kelas 
diikuti dengan proses pembelajaran dan tes akhir. Kelas eksperimen diberi proses 
pembelajaran dengan menggunakan media VCD Pembelajaran dan CD Game, 
sedangkan kelas kontrol diberi proses pembelajaran dengan metode konvensional.  

Setelah melalui proses pembelajaran, kedua kelas mengalami peningkatan 
hasil belajar. Peningkatan hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi daripada 
kelas kontrol. Hasil uji T memperoleh Thitung sebesar 2,694 lebih besar daripada 
nilai Ttabel. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar kedua kelas berbeda secara 
signifikan. Hasil uji ketuntasan kelas eksperimen diperoleh Thitung 3,54 lebih besar 
daripada Ttabel berarti telah mencapai ketuntasan belajar. Sedangkan pada kelas 
kontrol diperoleh Thitung -0,111 lebih kecil daripada Ttabel berarti belum mencapai 
ketuntasan belajar. 

Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa dengan pembelajaran 
menggunakan media VCD pembelajaran dan CD Game dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa yang lebih besar dibandingkan dengan pembelajaran menggunakan 
metode konvensional. Media VCD pembelajaran dan CD Game dapat disarankan 
untuk digunakan sebagai sarana penunjang keberhasilan proses pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Siswa sebagai salah satu unsur dalam pendidikan memiliki variasi 

dalam menyerap pengetahuan, emosi, cara belajar, motivasi dan latar 

belakang. Media pembelajaran pada dasarnya berfungsi sebagai alat untuk 

mencapai tujuan yaitu dapat meningkatkan prestasi belajar siswa karena 

prestasi belajar sebagai salah satu indikator kualitas pendidikan. Prestasi 

belajar dapat menggambarkan kemampuan-kemampuan yang telah dicapai 

selama proses pendidikan. Baik buruknya media ditentukan oleh patokan yaitu 

kriteria tujuan dan kriteria peserta didik, situasi, kemampuan guru, juga media 

itu tepat pada pemilihan materi yang sesuai.  

Kimia sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah menengah 

mempunyai perbedaan dengan mata pelajaran lainnya. Sebagian besar objek 

yang dipelajari di dalam ilmu kimia berisi konsep-konsep dan rumus-rumus 

yang mendukung konsep-konsep tersebut. Salah satu hal yang unik dan perlu 

mendapat perhatian adalah bahwa materi yang diajarkan kebanyakan bersifat 

abstrak, oleh karena itu siswa harus mulai mengembangkan imajinasi agar 

dapat memahami konsep yang mendasar dalam ilmu kimia. 

Penggambaran sesuatu yang abstrak menjadi hal penting pada proses 

pembelajaran kimia. Guru harus memiliki kreativitas yang tinggi agar ilmu 

yang akan ditransfer lebih bisa diterima secara logis oleh peserta didik. 

Penggambaran fenomena yang ada dalam ilmu kimia bisa dilakukan dengan 

1 
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berbagai cara, misalnya dengan melakukan praktikum, menggunakan alat 

peraga ataupun media lainnya. 

Media pembelajaran selain dapat meningkatkan motivasi belajar 

juga memainkan peranan dalam pencapaian prestasi belajar. Motivasi belajar 

dapat diperoleh melalui berbagai cara. Saat ini perkembangan teknologi 

terutama komputer sangat pesat sehingga komputer bukan lagi merupakan 

barang mewah dan hampir ada di setiap rumah. Adanya fenomena ini telah 

mendorong penulis untuk memanfaatkan teknologi multimedia ini sebagai alat 

bantu pembelajaran. Melalui alat bantu ini diharapkan siswa mempunyai 

motivasi yang lebih tinggi sehingga prestasi belajar mereka lebih baik. 

Salah satu pemanfaatan teknologi multimedia komputer di bidang 

pendidikan antara lain untuk membuat VCD. Media VCD ini bisa digunakan 

siswa di rumah menggunakan VCD player atau komputer. Selain VCD, lewat 

teknologi komputer juga bisa dibuat CD game tentang materi pelajaran yang 

akan diajarkan. Game atau permainan ini tentunya lebih mengasyikkan untuk 

digunakan sebagai sarana belajar daripada menggunakan buku ajar biasa yang 

pada akhirnya berpengaruh juga terhadap hasil pembelajaran siswa. 

Pokok bahasan sistem periodik unsur dan struktur atom merupakan 

pokok bahasan yang diajarkan pada siswa kelas X SMA. Pokok bahasan ini 

mempelajari tentang atom, struktur atom, sifat-sifat unsur, massa atom relatif 

dan  dan sifat-sifat periodik dari tabel periodik. Permasalahan yang menarik 

adalah bagaimana memberi gambaran yang jelas kepada siswa tentang isi 

pokok bahasan tersebut. Pembelajaran dengan metode konvensional yang 
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identik dengan ceramah saja akan sangat memberikan keabstrakan pada siswa. 

Contohnya pada pembahasan mengenai atom, harus dibutuhkan suatau media 

agar konsepnya bisa dimengerti karena konsep atom sendiri bersifat abstrak. 

VCD sebagai media audio visual dapat memperlihatkan secara lebih 

nyata tentang fenomena yang ada dalam ilmu kimia. Visualisasi yang lebih 

nyata sangat mendukung pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. 

Selain itu, siswa mendapatkan variasi dalam proses belajar mereka. Daya 

imajinasi siswapun akan bertambah yang pada akhirnya diharapkan akan 

mendorong munculnya kreativitas siswa. Media CD game lebih ditujukan 

kepada timbulnya motivasi belajar pada siswa dimana motivasi belajar 

merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Berdasarkan pemikiran di atas, diharapkan pembelajaran dengan 

menggunakan VCD dan CD game lebih baik daripada secara konvensional 

tanpa media. Dilihat dari sisi perkembangan zaman, penggunaan media ini 

sejalan dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Hal ini menjadi 

pertimbangan utama bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan 

membandingkan penggunaan kedua media tersebut sehingga penulis 

terdorong untuk mengadakan penelitian dengan judul “PENGARUH 

PENGGUNAAN MEDIA VCD DAN CD GAME TERHADAP PRESTASI 

BELAJAR MATERI SISTEM PERIODIK UNSUR DAN STRUKTUR 

ATOM KELAS X SEMESTER 1 SMA NEGERI 1 KERSANA BREBES”. 
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B. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada perbedaan prestasi belajar siswa kelas X semester 1 SMA 

Negeri 1 Kersana Brebes untuk pokok bahasan sistem periodik unsur dan 

struktur atom antara yang diberi pembelajaran  menggunakan media VCD 

pembelajaran dan CD Game dengan cara konvensional? 

2. Apakah dengan penggunaan media VCD pembelajaran dan CD game 

dapat dicapai ketuntasan belajar siswa kelas X semester 1 SMA Negeri 1 

Kersana Brebes untuk pokok bahasan sistem periodik unsur dan struktur 

atom? 

 

C. Batasan Masalah 

Penulis memandang perlu adanya batasan masalah untuk 

menghindari agar permasalahan yang dibicarakan tidak menyimpang dari 

tujuan semula dan tidak terjadi salah penafsiran, yang meliputi: 

1. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar dalam hal ini mengacu pada hasil belajar yaitu 

kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah memperoleh pengalaman 

belajar. Hasil belajar pada penelitian ini hanya berkenaan dengan hasil 

belajar pada ranah kognitif. 

2. Media CD Game 

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian 
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rupa sehingga proses belajar terjadi (Sadiman, 2002:6). CD adalah sistem 

penyimpanan informasi gambar dan suara pada piringan atau disc 

(Sadiman, 2002:280). CD game ini hanya bisa dimainkan atau digunakan 

menggunakan media komputer. Media CD game dapat diartikan sebagai 

sarana dalam proses belajar mengajar menggunakan perangkat CD berisi 

game yang dimainkan menggunakan perangkat komputer. 

Pada penelitian ini CD game yang digunakan adalah game flash 

yang berisi soal-soal mengenai pokok bahasan sistem periodik unsur dan 

struktur atom. CD game ini dibuat sendiri oleh peneliti menggunakan 

perangkat lunak Macromedia Flash MX 2004 dan pengeditan gambarnya 

dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Adobe Photoshop CS.. 

3. Media VCD Pembelajaran 

VCD atau Video CD adalah sistem penyimpanan informasi 

gambar dan suara pada piringan atau disc yang berisi video. VCD dapat 

dimainkan menggunakan komputer, tetapi lebih sering dimainkan 

menggunakan VCD player. Media VCD pembelajaran dapat diartikan 

sebagai sarana dalam proses belajar mengajar menggunakan perangkat CD 

berisi video pembelajaran yang dimainkan menggunakan perangkat 

komputer atau VCD player. Pada penelitian ini VCD yang digunakan 

adalah VCD yang dibuat sendiri oleh penulis berisi animasi tentang materi 

pelajaran pada pokok bahasan sistem periodik unsur dan struktur atom. 
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D. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui ada/tidaknya perbedaan prestasi belajar siswa kelas X 

semester 1 SMA Negeri 1 Kersana Brebes untuk pokok bahasan sistem 

periodik unsur dan struktur atom antara yang diberi pembelajaran  

menggunakan media VCD pembelajaran dan CD game dengan cara 

konvensional. 

2. Untuk mengetahui apakah dengan penggunaan media VCD pembelajaran 

dan CD game dapat dicapai ketuntasan belajar siswa kelas X semester 1 

SMA Negeri 1 Kersana Brebes untuk pokok bahasan sistem periodik 

unsur dan struktur atom dibandingkan dengan cara konvensional. 

 

E. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

perkembangan dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran kimia di 

SMA. Hasil perbandingan prestasi belajar siswa kelas X semester 1 SMA 

Negeri 1 Kersana Brebes antara  yang diberi pembelajaran  menggunakan 

media VCD dan CD game dengan cara konvensional pada materi tersebut 

dapat digunakan sebagai referensi oleh guru untuk menentukan cara 

pembelajaran yang tepat. Bahkan juga memberikan motivasi yang lebih besar 

pada guru dan siswa untuk menggunakan cara pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga dapat digunakan sebagai solusi alternatif dalam 

mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pembelajaran kimia. 
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Bagi siswa, penelitian ini diharapkan memberikan alternatif untuk 

berlatih mengerjakan soal-soal latihan menggunakan media game komputer 

yang salah satunya dikemas dalam CD game. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Untuk memperjelas dalam penyusunan skripsi ini maka penulis 

mencantumkan sistematikanya. Adapun sistematika dari skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagian Awal 

Yang termasuk bagian awal adalah judul, sari, halaman pengesahan, 

halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel 

dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi 

Bagian ini terdiri dari lima bab yang meliputi : 

Bab I   Pendahuluan, bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika skripsi. Bab II Tinjauan 

Pustaka dan Hipotesis, bab ini berisi tentang tinjauan pustaka dan 

hipotesis. Bab III  Metode Penelitian, bab ini meliputi: metode penentuan 

objek penelitian (populasi dan sampel), varibel penelitian, metode 

pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data, pelaksanaan 

penelitian dan  metode analisa data. Bab IV  Hasil Penelitian dan 

Pembahasan, bab ini memuat: hasil penelitian dan  pembahasan. Bab V   

Simpulan dan Saran, bab ini berisi tentang simpulan dan saran. 
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3. Bagian akhir 

Yang termasuk bagian terakhir skripsi adalah daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 



BAB II 

LANDASAN TEORETIS DAN HIPOTESIS 

 

A. Belajar dan Pembelajaran 

Menurut Winkel dalam Darsono (2000:4), belajar adalah suatu 

aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan-pemahaman, 

ketrampilan, dan nilai-sikap. 

Pembelajaran didefinisikan oleh aliran kognitif sebagai cara guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir agar dapat mengenal 

dan memahami apa yang sedang dipelajari. Sedangkan menurut aliran 

behavioristik, pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku 

yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan/stimulus (Darsono, 

2000:24). 

Belajar merupakan suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya 

perubahan tingkah laku, sedangkan pembelajaran merupakan suatu kegiatan 

yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa 

berubah ke arah yang lebih baik.  

 

B. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar (Anni:4). Hasil belajar adalah 

9 
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segala sesuatu yang menjadi wujud dari usaha seseorang setelah memperoleh 

pengalaman belajar/setelah ia mempelajari sesuatu (Winkel, 1983:162) 

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan 

yang dimiliki oleh siswa setelah memperoleh pengalaman belajar. Hasil 

belajar pada penelitian ini hanya berkenaan dengan hasil belajar pada ranah 

kognitif. 

Salah satu faktor yang mempunyai pengaruh pada hasil belajar 

adalah motivasi yang dipandang sebagai dorongan mental yang 

menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, dalam hal ini perilaku 

siswa untuk belajar kimia. 

 

C. Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata medium yang berarti perantara. Makna umumnya adalah segala sesuatu 

yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima 

informasi (2003:9). Media pendidikan merupakan seperangkat alat bantu 

atau pelengkap yang digunakan oleh guru dalam rangka berkomunikasi 

dengan siswa (Danim, 1995:7). 

 Pemilihan media dan metode pembelajaran akan memberikan hasil 

yang efektif pada karakteristik siswa, oleh karena itu pemilihan media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran harus didasarkan pada karakteristik 

dan kontribusi yang spesifik terhadap proses komunikasi dan belajar. 
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D. Media CD Game  

CD merupakan sistem penyimpanan informasi gambar dan suara 

pada piringan atau disc (Sadiman, 2002:280). Pada penelitian ini 

pembelajaran menggunakan CD game menggunakan program animasi Flash 

dan Adobe Photoshop. Game disusun secara sederhana dan menarik. Untuk 

menjalankannya diperlukan perangkat elektronik berupa komputer. Proses 

pembelajaran dilaksanakan di laboratorium komputer. 

Siswa dirangsang untuk berfikir, melihat dan mendengar karena CD 

bermaterikan pelajaran kimia ini disertai dengan animasi gambar dan tata 

suara yang disusun semenarik mungkin. Meskipun menggunakan media, 

guru tetap memberikan arahan dan memberikan petunjuk kepada siswa agar 

proses pembelajaran berjalan lebih maksimal. Diharapkan dengan alat bantu 

media CD game ini akan terjadi peningkatan pada motivasi belajar kimia 

siswa yang akhirnya akan berpengaruh pada hasil belajar siswa. 

 

E. Media VCD  

Baik media VCD ataupun media CD game keduanya dibuat 

menggunakan teknologi komputer. Perbedaannya terletak pada alat yang 

digunakan untuk menjalankannya. CD game hanya dapat dijalankan 

menggunakan komputer, sedangkan VCD selain dapat dijalankan pada 

komputer dapat juga dijalankan pada VCD player biasa. Intensitas 

penggunaan kedua media ini tidak sama mengingat kondisi masyarakat yang 

lebih banyak memiliki VCD player daripada komputer. 
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VCD pada penelitian ini visualisasinya dibuat menggunakan animasi 

Flash, sedangkan audionya dimodifikasi menggunakan Cool Edit Pro. Jadi, 

dalam media ini tidak digunakan manusia yang berakting sebagai objek 

utamanya. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa harus ada hal berbeda 

untuk menambah daya tarik bagi siswa. Kalaupun ada unsur manusia hanya 

berupa bentuk gambar tokoh ilmuwan sebagai pelengkap yang tetap 

berpedoman pada daya tarik dan kemudahan pemahaman siswa terhadap 

materi yang akan disampaikan. 

 

F. Pokok Bahasan Sistem Periodik Unsur 

1. Perkembangan Sistem Periodik 

Pengelompokan unsur paling sederhana membagi unsur ke dalam 

golongan logam dan logam. 

a. Sistem Triade 

Sistem ini dikemukakan oleh Johan Wolfgang  Dobereiner (1829). Ia 

mengelompokkan unsur menurut kemiripian sifat dan kenaikan 

massa atomnya ke dalam satu triade yang terdiri dari tiga unsur. 

Ternyata massa atom maupun sifat-sifat unsur yang kedua 

merupakan rata-rata dari massa atom/sifat-sifat unsur pertama dan 

ketiga. Contoh: 

Tabel 2.1 Rata-rata Ar Unsur dalam Triade 

Triade Ar 
Rata-rata Ar unsur 

1 dan 3 
Wujud 
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Klorin  

Bromin

Iodin 

35,5 

79,9 

127 

 

25,81
2

1275,35
=

+

 

Gas 

Cair 

Padat  

 

Setelah ditemukan banyak unsur, sistem ini menjadi kurang efisien 

karena ternyata ada beberapa unsur lain yang tidak termasuk dalam 

satu triade, tetapi mempunyai sifat-sifat mirip dengan triade tersebut. 

b. Sistem Oktaf 

Sistem ini dikemukakan oleh J.A.R. Newlands (1864). Ia menyusun 

unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Ternyata 

unsur-unsur yang berselisih 1 oktaf  (unsur nomor 1 dengan nomor 8, 

unsur nomor 2 dengan nomor 9 dan seterusnya) menunjukkan 

kemiripan sifat. 

Daftar berikut memuat sebagian dari Oktaf Newlands. 

1. H        2. Li        3. Be       4. B         5. C        6. N         7. O
8. F        9. Na     10. Mg      11. Al       12. Si      13. P       14. S

Daftar Oktaf Newlands  

Kelemahan Sistem Oktaf 

Sistem ini hanya berlaku untuk unsur-unsur ringan (Ar rendah). 

c. Sistem Periodik Mendeleev 

Sistem ini dikemukakan oleh Dmitri Ivannovich Mendeleev (1869). 

Ia menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom 

relatifnya dan persamaan sifat. 
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Kelemahan sistem perodik Mendeleev 

Penempatan beberapa unsur tidak sesuai dengan kenaikan massa 

atom relatifnya. Selain itu, masih banyak unsur yang belum dikenal. 

Keunggulan sistem periodik Mendeleev 

Mendeleev berani mengosongkan beberapa tempat dengan 

keyakinan bahwa masih ada unsur yang belum dikenal. 

d. Sistem Periodik Modern 

Sistem ini dikemukakan oleh Henry Moseley dan merupakan 

penyempurnaan dari sistem periodik Mendeleev. Ia menyusun unsur-

unsur berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat.   

2. Periode dan Golongan 

Dalam sistem periodik modern dikenal lajur horizontal (periode) yang 

mengelompokkan unsur-unsur menurut nomor atom dan lajur vertikal 

(golongan) yang mengelompokkan unsur-unsur menurut kemiripan sifat. 

Sistem Periodik Modern terdiri atas 7 periode dan 8 golongan. 

a. Periode 

Periode 1 berisi 2 unsur. 

Periode 2 berisi 8 unsur. 

Periode 3 berisi 8 unsur. 

Periode 4 berisi 18 unsur. 

Periode 5 berisi 18 unsur. 

Periode 6 berisi 32 unsur. 

Periode 7 berisi 23 unsur dan belum lengkap. 
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b. Golongan 

Kedelapan golongan dalam sistem periodik modern terbagi atas: 

1) Delapan golongan utama yaitu: 

Golongan IA  = Alkali. 

Golongan IIA  = Alkali Tanah. 

Golongan IIIA  = Aluminium. 

Golongan IVA  = Karbon. 

Golongan VA  = Nitrogen. 

Golongan VIA = Oksigen. 

Golongan VIIA  = Halogen. 

Golongan VIIIA = Gas Mulia. 

2) Delapan golongan B (golongan transisi),  yaitu golongan 1B 

sampai dengan VIIIB. Golongan B mulai terdapat pada periode 

4. Golongan  IIIB periode 6 (14 unsur) dikenal sebagai unsur-

unsur lantanida, sedangkan pada periode 7 (14 unsur) dikenal 

sebagai unsur-unsur aktinida. Kedua seri unsur itu disebut unsur-

unsur transisi dalam yang ditempatkan pada bagian bawah sistem 

periodik. 

3. Struktur Atom 

a. Nomor Atom 

Nomor  atom menyatakan jumlah  proton dalam atom. Contoh: 

nomor atom Na = 11, berarti tiap atom natrium mengandung 11 

proton.  
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b. Teori Atom Modern 

Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan elektron-elektron 

yang beredar mengitari inti. Lintasan elektron mengitari inti disebut 

kulit atom yang ditandai dengan lambang K, L, M, N dan seterusnya. 

c. Konfigurasi Elektron 

Konfigurasi elektron menggambarkan penyebaran atau susunan 

elektron dalam atom.  Pengisian elektron pada kulit-kulit atom 

memenuhi aturan-aturan tertentu, yaitu: 

1) Jumlah maksimum elektron pada setiap kulit memenuhi rumus 

2n2 dengan n adalah nomor kulit. 

2) Jumlah  maksimum elektron pada kulit terluar adalah 8. 

d. Elektron Valensi 

Elektron valensi yaitu elektron pada kulit terluar yang dapat 

digunakan untuk membentuk ikatan kimia. Susunan elektron valensi 

(elektron di kulit terluar) menentukan sifat-sifat kimia suatu atom. 

Oleh karena itu, unsur-unsur yang memiliki jumlah elektron valensi 

sama memiliki sifat-sifat kimia yang sama. 

Contoh konfigurasi elektron: 

11Na : K L M 

  2 8 1 

Jumlah kulit = 3 

Elektron valensi =1 
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4. Partikel Dasar 

a. Sifat-sifat Partikel Dasar 

Partikel dasar terdiri atas proton, elektron dan neutron. Sifat-sifat 

ketiga partikel tersebut terlihat dalam tabel berikut. 

Tabel 2.2 Partikel Dasar 

Partikel 
Lam-

bang 
Penemu 

Massa 

(sma) 
Massa (kg) 

Mua-

tan (e) 

Proton  

Neutron  

Elektron  

p  

n 

e 

Goldstein 

Chadwick 

Thomson  

1.00728 

1,00866 

0,00055

1,67262 x 10-27 

1,67495 x 10-27 

9,10953 x 10-31

+1 

  0 

- 1 

 

b. Susunan Atom 

Susunan suatu atom, yaitu jumlah partikel dasar yang menyusun 

suatu atom, dinyatakan dengan notasi sebagai berikut. 

XA
Z   atau   

Xnp
p
+

dengan Z = nomor atom(=jumlah proton) 

            A = nomor massa 

Nomor atom menyatakan jumlah proton dalam inti. Atom netral 

mempunyai jumlah proton sama dengan jumlah elektron. 

Sebagaimana telah disebutkan di atas, nomor atom khas untuk setiap 

unsur. Artinya, atom-atom dari unsur yang berbeda mempunyai 

jumlah proton yang berbeda, sedangkan atom-atom dari unsur yang 

sama mempunyai jumlah proton sama. 
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Nomor massa sama dengan jumlah proton + neutron. Oleh karena 

jumlah proton = nomor atom, maka 

  A = p + n 

atau 

  A = Z + n atau  n = A- Z 

Jadi, jumlah neutron dalam suatu atom sama dengan selisih nomor 

massa dengan nomor atomnya. 

c. Susunan Ion 

Suatu atom dapat kehilangan elektron atau mendapat elektron 

tambahan. Atom yang kehilangan elektron akan menjadi ion positif, 

sedangkan atom yang mendapat tambahan elektron akan menjadi ion 

negatif. 

Contoh: 

Na23
11  terdiri dari 11 proton, 11 elektron dan 12 neutron. 

Jika jumlah elektronnya berkurang satu, maka atom natrium 

bertambah menjadi Na+. Sebaliknya, jika atom natrium mendapat 

tambahan 1 elektron, maka atom natrium berubah menjadi ion Na-. 

Susunan atom Na, ion Na+ dan ion Na-, sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Susunan Partikel Dasar dalam Ion 

Spesi  proton elektron neutron

Atom Na 

Ion Na+ 

Ion Na-

11 

11 

11 

11 

10 

12 

12 

12 

12 
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5. Isotop, Isobar, Isoton 

Isotop adalah atom-atom unsur yang mempunyai nomor atom sama, 

tetapi nomor massanya berbeda. Contohnya isotop karbon:  dan .  C12
6 C13

6

Isobar adalah atom-atom unsur yang mempunyai nomor atom berbeda, 

tetapi  nomor massanya sama. Contoh:  dan  C14
6 N14

7

Isoton adalah atom-atom unsur yang mempunyai nomor atom berbeda,  

tetapi jumlah neutronnya sama. Contoh: dan  C13
6 N14

7

Massa atom dinyatakan dalam satuan massa atom (sma). Satu sma sama 

dengan 
12
1  dari massa satu atom C-12 atau 1,66 x 10-24 gram. Massa 

atom relatif (Ar) adalah perbandingan massa rata-rata satu atom suatu 

unsur dengan 
12
1  massa satu atom C-12. Massa atom relatif dan 

kelimpahan isotop ditentukan dengan spektrometer massa. 

Ar X = 
( ) ( )

2
2211 ArPArP ×+×

  

Keterangan: 

Ar X = massa atom relatif X 

P1 = persen kelimpahan isotop 1 

P2 = persen kelimpahan isotop 2 

Ar1 = massa atom relatif isotop 1 

Ar2 = massa atom relatif isotop 2 
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6. Sifat-sifat Periodik Unsur 

Sifat-sifat periodik adalah sifat-sifat yang ada hubungannya dengan letak 

unsur  pada sistem periodik. Sifat-sifat ini berubah dan berulang secara 

periodik, sesuai dengan perubahan nomor atom dan konfigurasi elektron. 

a. Jari-jari Atom 

Jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar disebut jari-jari 

atom. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, kulit atom 

bertambah, maka jari-jari atom makin besar. Dalam satu periode dari 

kiri ke kanan jumlah kulit tetap tetapi muatan inti dan jumlah 

elektron pada kulit bertambah, sehingga gaya tarik menarik antara 

inti dengan kulit elektron semakin besar, akibatnya jari-jari atom 

makin kecil. 

b. Energi Ionisasi 

Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk 

melepas satu elektron dari suatu atom netral dalam wujud gas. Dari 

atas ke bawah dalam satu golongan, energi ionisasi berkurang, 

karena jari-jari atom bertambah, sehingga daya tarik inti terhadap 

elektron terluar makin kecil, akibatnya elektron makin mudah 

dilepas. Dari kiri ke kanan dalam satu periode energi ionisasi 

cenderung bertambah, karena daya tarik inti terhadap elektron makin 

besar, sehingga elektron makin sukar dilepas. Energi ionisasi 

biasanya dinyatakan dalam kJ/mol. 
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c. Afinitas Elektron 

Afinitas elektron ialah energi yang dibebaskan jika suatu atom netral 

dalam wujud gas menangkap satu elektron membentuk ion negatif 

yang stabil. Unsur yang paling mudah menerima elektron (halogen) 

mempunyai afinitas elektron paling besar. Unsur yang paling sukar 

menerima elektron (golongan IIA dan golongan VIIIA) mempunyai 

afinitas elektron paling kecil. 

d. Keelektronegatifan 

Keelektronegatifan adalah suatu bilangan yang menyatakan 

kecenderungan suatu unsur menarik elektron ke pihaknya dalam 

suatu ikatan kimia. Unsur yang mempunyai energi ionisasi besar dan 

afinitas elektron besar akan mempunyai keelektronegatifan yang 

besar, begitu juga sebaliknya. Dari kiri ke kanan dalam satu periode 

keelektronegatifan bertambah. Dari atas ke bawah dalam satu 

golongan keelektronegatifan berkurang. 

e. Sifat Logam 

Dalam sistem periodik sifat-sifat logam makin ke bawah makin 

bertambah, sedangkan makin ke kanan makin berkurang. Oleh 

karena itu unsur-unsur logam terletak di bagian kiri dan unsur-unsur 

nonlogam di bagian kanan sistem periodik. Batas logam dan 

nonlogam pada sistem periodik sering digambarkan dengan tangga 

diagonal bergaris tebal. 
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f. Titik Cair dan Titik Lebur 

Dari kiri ke kanan titik cair dan titik lebur mula-mula naik secara 

bertahap dan mencapai puncaknya pada golongan IVA kemudian 

turun secara drastis. Titik cair dan titik lebur tertinggi dimiliki unsur 

golongan IVA, sedangkan yang terendah dimiliki oleh unsur 

golongan VIIIA (gas mulia). 

7. Perkembangan Model Atom 

a. Model Atom Dalton 

John Dalton pada tahun 1805 mengemukakan teori atom secara 

ringkas sebagai berikut: 

1) Semua materi terdiri atas atom-atom, yaitu suatu partikel-partikel 

terkecil yang sudah tak terbagi. 

2) Atom suatu unsur sejenis sama, tetapi berbeda untuk atom unsur 

tak sejenis. 

3) Pada reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom-

atom. 

Kelemahan: 

1) Tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi. 

2) Tidak dapat menjelaskan daya gabung unsur-unsur. Misalnya 

mengapa satu atom oksigen dapat mengikat dua atom hidrogen 

membentuk air. 
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b. Model Atom Thomson 

Menurut Thomson, atom terdiri atas materi bermuatan positif dan 

elektron-elektron tersebar diantara muatan tersebut, bagaikan kismis 

dalam roti kismis. 

Kelemahan:  

Tidak dapat menerangkan dinamika reaksi yang terjadi antar atom. 

c. Model Atom Rutherford 

Menurut Rutherford, atom terdiri dari inti dan elektron-elektron yang 

mengitarinya. Inti atom bermuatan positif karena semua proton 

terkumpul dalam inti atom. Sebagian besar volume atom merupakan 

ruang kosong. Hampir semua massa atom terpusat pada inti atom 

yang sangat kecil. Jumlah proton dalam inti sama dengan jumlah 

elektron yang mengelilingi inti, sehingga atom bersifat netral. 

d. Model Atom Bohr 

Menurut Bohr, di dalam atom terdapat lintasan-lintasan stasioner 

tempat elektron dapat beredar tanpa disertai pelepasan atau 

penyerapan energi. Lintasan itu disebut kulit atom, adalah orbit 

berbentuk lingkaran dengan jar-jari tertentu. Pada keadaan normal, 

elektron menempati tingkat energi terendah (tingkat dasar). Elektron 

dapat berpindah dari satu kulit ke kulit lain. Perpindahan ke kulit 

lebih luar disertai penyerapan energi. Sebaliknya, perpindahan 

elektron ke kulit lebih dalam disertai pelepasan energi. 
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e. Model Atom Mekanika Kuantum 

Model ini merupakan pengembangan dari model atom Bohr. 

Persamaannya dengan model atom Bohr adalah adanya tingkat 

energi (kulit) atom. Perbedaannya pada bentuk lintasan-lintasannya. 

 

G. HIPOTESIS 

Mengacu pada latar belakang dan teori yang mendasari maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ada perbedaan prestasi belajar antara yang diberi pembelajaran  

menggunakan media VCD pembelajaran dan CD game dengan cara 

konvensional siswa kelas X semester 1 SMA Negeri 1 Kersana Brebes. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Penetuan Objek Penelitian 

1. Populasi 

Pengertian populasi menurut Suharsimi Arikunto (2002:108) 

adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas X semester I SMA Negeri 1 Kersana tahun 

ajaran 2005/2006. Siswa kelas X terdiri dari 211 siswa dan terbagi dalam 

lima kelas dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Data siswa kelas X semester I SMA Negeri Kersana Tahun 

Pelajaran 2005/2006 

No. Kelas Jumlah Siswa

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

X-1 

X-2 

X-3 

X-4 

X-5 

 42 

 41 

 42 

 42 

 44 

Jumlah 211 

Sumber: Administrasi Kesiswaan SMA Negeri 1 Kersana Brebes Tahun 

Ajaran 2005/2006.  
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2. Sampel 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:109), sampel adalah sebagian 

atau wakil dari populasi yang diteliti. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan teknik cluster random sampling. Tehnik 

ini digunakan dengan pertimbangan bahwa populasi telah terbagi dalam 

kelas-kelas. Secara acak dipilih dua kelas sebagai sampel. Satu kelas 

sebagai kelompok eksperimen dengan menggunakan media CD game di 

sekolah dan VCD pembelajaran di rumah. Satu kelas sisanya berfungsi 

sebagai kelompok kontrol yang diberi pelajaran dengan metode 

konvensional (tidak menggunakan media pembelajaran). 

Sebelum sampel dipilih dilakukan uji pendahuluan terlebih 

dahulu agar diketahui bahwa masing-masing kelas mempunyai kualitas 

yang sama satu dengan yang lain. Jika keadaan subjek dalam populasi 

benar-benar homogen, maka penelitian terhadap sampel baru boleh 

dilaksanakan. Dari lima kelas yang ada, setelah diketahui bahwa 

populasi homogen akhirnya dipilih dua kelas sebagai sampel yaitu kelas 

X-2 dan X-3. Kelas X-2 sebagai kelompok kontrol dan kelas X-3 sebagai 

kelompok eksperimen. 

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002:96). Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif sehingga data diwujudkan dalam bentuk angka dan 
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analisisnya menggunakan statistika. Variabel-variabel dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi hasil 

penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dua metode 

pebelajaran. Metode yang pertama yaitu metode menggunakan media 

VCD pembelajaran dan CD game. Sedangkan metode yang kedua yaitu 

metode konvensional. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa 

kelas X semester I SMA Negeri 1 Kersana tahun pelajaran 2005/2006 

pada materi pokok bahasan sistem periodik unsur dan struktur atom. 

Faktor-faktor lain, misalnya waktu pembelajaran dan kondisi siswa serta 

lingkungan dianggap sebagai variabel terkendali. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai 

jumlah siswa yang menjadi anggota populasi, kelompok atau kelas 

anggota populasi  serta data nilai ujian akhir SMP mata pelajaran IPA. 

Data ini digunakan untuk mengetahui kondisi awal kelas-kelas dalam 

populasi yang dijadikan objek penelitian sehingga sampel bisa 
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ditentukan. Analisis tahap awal dilakukan agar diketahui bahwa populasi 

berdistribusi normal dan homogen (mempunyai varians yang sama) serta 

mempunyai rata-rata yang relatif sama sehingga dapat dikatakan semua 

kelas anggota populasi mempunyai kondisi yang relatif sama. 

2. Metode Tes 

Tes adalah merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk 

mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan 

aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tes diberikan sebelum dan sesudah 

perlakuan pada sampel. Pengambilan data melalui metode tes ini 

bertujuan untuk menentukan hasil belajar yang diperoleh antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sebelum dan sesudah diberi perlakuan dan 

untuk mengetahui kemampuan siswa berangkat dari titik tolak yang 

sama atau berbeda pada materi sistem periodik unsur dan struktur atom. 

Tes yang digunakan berbentuk tes obyektif yang  berupa pilihan 

ganda dengan 5 pilihan jawaban. Pertimbangan adalah bahwa tes 

obyektif lebih representatif terhadap isi dan luas bahan yang diuji. Selain 

itu, pengkoreksiannya dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terhindar 

dari unsur subyektivitas. 

Instrumen yang baik harus memenuhi persyaratan validitas, 

reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran. Untuk memenuhi 

syarat-syarat tersebut, tes diujicobakan terlebih dahulu pada kelas XI 

yang telah mendapat materi pokok sistem periodik unsur dan struktur 

atom. 
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D. Pembuatan Media Pembelajaran 

1. Media VCD Pembelajaran 

Peneliti melakukan pembuatan media VCD pembelajaran dengan 

tahap-tahap seperti yang tercantum dalam tabel berikut: 

Tabel 3.2 Proses Pembuatan VCD pembelajaran 

No. Tahap Kegiatan 

1. Persiapan Pemilihan materi, pembuatan konsep, pemilihan 

software dan pembuatan naskah media. 

2. Pelaksanaan Pembuatan animasi menggunakan software  

Flash, pengkorvesian file ke dalam format avi 

dan perekaman suara (narasi) dan 

penggabungan film (format avi) dengan audio 

hasil rekaman menggunakan software Ulead 

Visual Studio. 

3. Pengeditan Penyesuaian posisi waktu (timing) audio dan 

film. 

4. Penyelesaian Pencobaan di VCD player dan penggandaan. 

 

2. Media CD Game 

Pembuatan Media CD game juga dilakukan sendiri oleh peneliti 

melalui langkah-langkah sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 Proses Pembuatan CD game 

No. Tahap Kegiatan 

1. Persiapan Pembuatan konsep, pemilihan software, 

pemilihan materi dan pembuatan soal game. 

2. Pelaksanaan Pembuatan kerangka game, pemberian script 

menggunakan software Flash, pemilihan dan 

pengeditan audio menggunakan software Cool 

Edit Pro, memasukkan audio ke dalam game. 

3. Pengeditan Pencobaan script, pengeditan kesalahan tulisan, 

pencobaan menjalankan game dan pemberian 

efek dan animasi. 

4. Penyelesaian Penggandaan ke dalam CD. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan adalah tes dengan pokok bahasan 

sistem periodik unsur dan struktur atom. Untuk memperoleh hasil penelitian 

yang bisa dipertanggungjawabkan maka diperoleh instrumen yang baik, 

dengan syarat valid, daya pembeda tidak jelek dan reliabel. Untuk 

memperoleh instrumen yang baik tersebut maka perlu diujicobakan lebih 

dulu. Tes diujicobakan pada siswa kelas XI-1 dan XI-2  SMU Negeri 1 

Kersana Brebes. Setelah soal diujicobakan, selanjutnya dianalisis validitas 

butir, daya pembeda, tingkat kesukaran dan reliabilitas. 
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1. Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan/kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid 

jika mampu mengukur apa yang diinginkan. Validitas butir diperoleh 

dengan rumus korelasi product moment, sebagai berikut: 

 

 

keterangan :   

N : Jumlah responden 

X : Skor per-butir 

Y : Skor Total 

rxy : Koefisien korelasi butir soal 

Jika rxy > rtabel  maka soal tersebut valid (Arikunto, 2002:72). 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas 

instrumen diketahui dengan metode belah dua ganjil-genap atau awal-

akhir. Selanjutnya dihitung dengan menggunakan rumus K-R. 20: 

⎟⎟
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⎞
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⎝

⎛ ∑−
⎟
⎠
⎞
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n
nr  

dengan Σp.q adalah jumlah proporsi benar kali proporsi salah dan S2 

adalah varians total. 
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Jika r11 > rtabel  maka soal tersebut reliabel (Arikunto, 2002:100). 

3. Daya Pembeda soal 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan 

siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). Daya pembeda soal 

ditentukan dengan rumus: 

BA
B

B

A

A PP
J
B

J

B
D −=−=  

A

A
A J

BP =
 

B

B
B J

BP =
 

keterangan: 

J = jumlah peserta tes 

JA  = banyaknya peserta kelompok atas 

JB  = banyaknnya peserta kelompok bawah 

BBA = banyaknnya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BBB = banyaknnya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

PA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

Klasifikasi daya pembeda soal: 

D < 0,00       : Tidak baik. 

0,00 < D ≤ 0,20  : Jelek 

0,20 < D ≤ 0,40  : Cukup 
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0,40 < D ≤ 0,70  : Baik 

0,70 < D ≤ 1,00  : Baik sekali 

(Arikunto, 2002:218) 

4. Taraf Kesukaran 

Menurut Suharsimi Arikunto, soal yang baik adalah soal yang 

tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu sukar. Rumus yang digunakan 

untuk mencari tingkat kesukaran yaitu: 

JS
BP =  

keterangan: 

P = Indeks kesukaran 

B = Banyaknnya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Kriteria taraf kesukaran yang digunakan sebagai berikut. 

P ≤  0,30 : sukar 

0,30 < P ≤ 0,70 : sedang 

0,70 < P ≤ 1,00 : mudah 

(Arikunto, 2002:210). 

 

F. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen. Desain 

eksperimennya akan membandingkan hasil tes awal dan tes akhir dua kelas 



 
 

34

sampel yang diberi perlakuan berbeda. Desain eksperimennya dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Rancangan Eksperimen 

Kelompok Tes Awal Perlakuan Tes Akhir 

Eksperimen T1 Xa T2

Kontrol T1 Xb T2

 

Keterangan:  

T1 : Tes Awal 

T2 : Tes Akhir 

Xa: Pembelajaran menggunakan media VCD pembelajaran dan CD game 

Xb: Pembelajaran tanpa menggunakan  media VCD pembelajaran dan CD 

game 

Sesuai dengan rancangan di atas dapat diketahui bahwa penelitian 

ini terdiri dari tiga tahap yaitu tes awal, pelaksanaan pembelajaran dan tes 

akhir. Kelompok eksperimen diberi pembelajaran dengan menggunakan 

VCD pembelajaran dan CD game. VCD pembelajaran digunakan di rumah 

dengan tujuan agar siswa lebih memahami tentang materi pelajaran yang 

diajarkan. Kelompok kontrol diberi pembelajaran dengan metode 

konvensional (tanpa menggunakan VCD pembelajaran dan CD game). 

Kegiatan yang dilaksanakan pada kedua kelas terlihat pada tabel 

berikut:  
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Tabel 3.5 Rancangan Kegiatan Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

No. Pertemuan Ke- Kegiatan 

1. 1 Tes Awal 

2. 

 

2,3,4,5 

 

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan media 

dan tanpa media VCD pembelajaran dan CD 

game 

3. 6 Pelaksanaan pembelajaran menggunakan CD 

game di laboratorium komputer (kelas 

eksperimen),  latihan soal-soal (kelas kontrol) 

4. 7 Tes Akhir 

 

G. Pelaksanaan Penelitian 

1. Tes Awal 

Tes awal digunakan untuk menyelidiki kemampuan siswa 

sebelum diberi pembelajaran sehingga dapat diketahui siswa tersebut 

berawal dengan kemampuan yang sama atau tidak pada materi pokok 

bahasan sistem periodik unsur dan struktur atom. Instrumen yang 

digunakan berisi 30 butir soal pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

Secara umum, pelaksaaan pembelajaran yang dilakukan pada 

kedua kelas sampel hampir sama. Perbedaan yang mendasar terletak 

pada pertemuan keenam. Pada pertemuan ini kelas eksperimen 

melakukan pembelajaran di laboratorium komputer menggunakan CD 
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game, sedangkan kelas kontrol melakukan pembelajaran di kelas  yaitu 

berlatih mengerjakan soal-soal. Perbedaan lainnya adalah bahwa pada 

kelompok eksperimen selain menggunaan media CD game, siswa juga 

menggunakan media VCD pembelajaran yang digunakan di rumah. 

Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 26 Agustus 2005 sampai 

dengan 17 September 2005 dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen 

No. Tanggal Kegiatan 

1. 26 Agustus 2005 

(1 jam pelajaran) 

Tes Awal 

 

2. 30 Agustus 2005 

(2 jam pelajaran) 

Membahas perkembangan sistem 

periodik, periode dan golongan, 

konfigurasi elektron dan elektron valensi 

3. 3 September 2005 

(1 jam pelajaran) 

Membahas partikel dasar, susunan atom, 

susunan ion, isotop, isobar, isoton 

4. 6 September 2005 

(2 jam pelajaran) 

Membahas kelimpahan isotop, massa 

atom relatif, sifat-sifat periodik unsur 

(jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas 

elektron, elektronegatifitas, titik cair dan 

titik lebur, logam dan nonlogam 

5. 10 September 2005 

(1 jam pelajaran) 

Membahas perkembangan model atom 

6. 13 September 2005 Latihan soal menggunakan CD game di 
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(2 jam pelajaran) laboratorium komputer 

7. 17 September 2005 

(1 jam pelajaran) 

Tes Akhir 

Tabel 3.7 Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Kontrol 

No. Tanggal Kegiatan 

1. 26 Agustus 2005 

(1 jam pelajaran) 

Tes Awal 

 

2. 30 Agustus 2005 

(2 jam pelajaran) 

Membahas perkembangan sistem 

periodik, periode dan golongan, 

konfigurasi elektron dan elektron valensi 

3. 3 September 2005 

(1 jam pelajaran) 

Membahas partikel dasar, susunan atom, 

susunan ion, isotop, isobar, isoton 

4. 6 September 2005 

(2 jam pelajaran) 

Membahas kelimpahan isotop, massa 

atom relatif, sifat-sifat periodik unsur 

(jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas 

elektron, elektronegatifitas, titik cair dan 

titik lebur, logam dan nonlogam 

5. 10 September 2005 

(1 jam pelajaran) 

Membahas perkembangan model atom 

6. 13 September 2005 

(2 jam pelajaran) 

Latihan soal materi sistem periodik unsur 

dan struktur atom di kelas 

7. 17 September 2005 

(1 jam pelajaran) 

Tes Akhir 
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Penelitian untuk kelas eksperimen direncanakan akan memasuki 

laboratorium komputer pada setiap pertemuan untuk melaksanakan 

pembelajaran menggunakan media CD game. Tetapi, hal itu tidak 

memungkinkan untuk dilaksanakan karena terbentur masalah waktu. 

Akhirnya, pembelajaran menggunakan CD game dilaksanakan pada 

waktu tersendiri selama dua jam pelajaran sehingga waktu untuk 

pemberian materi di kelas dipadatkan. 

3. Tes Akhir 

Tes ini dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan siswa tentang 

materi sistem periodik unsur dan struktur atom. Instrumen yang 

digunakan sama seperti pada tes awal yaitu 30 butir soal pilihan ganda 

dengan lima pilihan jawaban. 

 

H. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam 2 

tahap, yaitu tahap awal dan tahap akhir. Analisis tahap awal digunakan 

untuk melihat kondisi awal populasi, sebagai pertimbangan dalam 

pengambilan sampel, yang meliputi uji normalitas, homogenitas dan 

analisis varians.  

Analisis tahap akhir digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hasil 

belajar dan peningkatan hasil belajar setelah pembelajaran dari kedua 

kelompok sampel. Hasil tes awal dan tes akhir diuji. Hasil tes awal (pre 

test) dugunakan untuk uji normalitas, uji kesamaan dua varians dan uji 
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perbedaan dua rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sedangkan 

hasil tes akhir (post test) digunakan untuk menguji normalitas, analisis 

varian dan uji perbedaan dua rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Selanjutnya dilakukan uji ketuntasan kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

1. Analisis Tahap Awal 

a. Uji Normalitas  

Uji ini berfungsi untuk mengetahui apakah data keadaan 

awal populasi terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang 

digunakan adalah uji chi kuadrat, persamaannya sebagai berikut : 

( )∑
=

−
=

k

i 1 i

2
ii2

E
EOχ   Sudjana (1996:293). 

2χ  = chi kuadrat 

Oi = frekuensi hasil pengamatan 

Ei = frekuensi harapan  

Menurut Sudjana (1996:293), hasil perhitungan nilai  

dikonsultasikan dengan nilai pada tabel dengan dk = k-3 (k 

adalah banyaknya kelas interval), dengan taraf signifikansi 5%. 

Jika lebih kecil dari harga tabel, data tersebut terdistribusi 

normal, begitu juga sebaliknya jika lebih besar dari haraga 

tabel data yang dianalisis tidak terdistribusi normal. 

2χ

2χ

2χ 2χ

2χ

2χ
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Uji chi kuadrat dilakukan dengan langkah–langkah sebagai 

berikut: 

1) Mengelompokkan data dari hasil tes dalam bentuk data interval 

yaitu dengan cara: 

a) Menentukan rentang yaitu selisih data terbesar dengan data 

terkecil 

b) Menentukan banyaknya kelas interval dengan aturan 

sturges, yaitu: 

Banyaknya kelas = 1 + 3,3 log n dengan n adalah 

banyaknya data (Sudjana,1996:47) 

c) Menentukan panjang kelas interval (p) 

kelas banyaknya
rentang

=p     (Sudjana,1996:47). 

d) Memilih ujung bawah kelas interval pertama yang dapat 

ditentukan dengan data terkecil atau nilai data yang lebih 

kecil dari data terkecil, tetapi selisihnya harus kurang dari 

panjang kelas. 

2) Menentukan rata – rata dari data interval dengan rumus 

berikut: 

N
Xi∑=X  (Sudjana,1996:70). 

3) Menentukan simpangan baku dari data interval dengan 

persamaan berikut: 
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1-N
)XX( 2

i2 ∑ −
=s  

Keterangan : 

2ss =  

s2 = varians 

s= simpangan baku (Sudjana, 1996:95). 

4) Menetukan batas  - batas interval. 

5) Menentukan angka standar dengan persamaan berikut: 

s
XXZ −

=
  (Sudjana,1996:138). 

Keterangan : 

X = nilai batas interval 

X  = nilai rata – rata 

s = simpangan baku 

6) Menentukan peluang untuk Z yaitu dengan melihat nilai Z dan 

mengkonsultasikan pada daftar normal standart. 

7) Menentukan luas daerah yaitu selisih antar peluangnya. 

8) Menentukan frekuensi harapan yang merupakan hasil kali 

antara luas daerah dengan jumlah peserta 

9) Menentukan nilai chi kuadrat. Mengkonsultasikan harga chi- 

kuadrat hitung dengan harga chi-kuadrat tabel. 
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b. Uji Homogenitas Populasi 

Uji  ini untuk mengetahui seragam tidaknya variansi 

sampel-sampel yang diambil dari populasi yang sama (Arikunto, 

2002:289). Uji homogenitas dilakukan menggunakan nilai mid 

semester I kelas X mata pelajaran kimia. Setelah data homogen 

baru dapat diambil sampel dengan teknik  cluster random 

sampling. Jumlah kelas yang akan diteliti ada tiga kelas. Uji  

kesamaan varians dari k buah kelas (k>2) populasi dilakukan 

dengan menggunakan uji Barlett (Sudjana, 1996:261). Langkah-

langkah perhitungannya adalah sebagai berikut: 

1) Menghitung S2 dari masing-masing kelas 

2) Menghitung varians gabungan dari semua kelas dengan rumus:  

S2 = 
( )
( )A1ni

Si1niA 2

−Σ
−Σ  

3) Menghitung harga satuan B dengan rumus:    

( ) ( )1niSlogB 2 −Σ=  

4) Menghitung nilai statistik chi-kuadrat (χ2) dengan rumus: 

( ) ( ){ }22 log110 iSniBIn −Σ−=χ  

Kriteria pengujian : Jika  ,untuk taraf 

signifikan 5%, maka populasi homogen (Sudjana, 1996:263) 

( )( )11
22

−−> kHitung αχχ

c. Uji Kesamaan Rata-rata 

Untuk menguji kesamaan rata-rata populasi digunakan uji F 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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1) Menghitung Σ kuadrat keseluruhan 

Σxt
2 =  Σx2 – (Σx)2 / N 

2) Menghitung Σ kuadrat antar kelompok 

( ) ( ) ( )
n

........
nn

2

2

2
2

1

2
12

ak
ΣΧ

−+
ΣΧ

+
ΣΧ

=ΣΧ  

3) Menghitung Σ kuadrat didalam kelompok 

Σxdk
2 = Σxt

2 - Σxak
2

4) Menentukan derajat kebebasan masing-masing 

dkdk = G – 1 

dk = n1 – 1 + n2 – 1 + ......+ nn – 1 

dkt = N – 1 

Tabel 3.6 Rangkuman Anava 

Sumber varians JK 
Dk 

RJK F 

Antar kelompok (ak) Σxak
2 G – 1 

1G

2
ak

−
ΣΧ  

Dalam Kelompok (dk) Σxdk
2 Σnt – 1 

1ni

2
dk

−Σ
ΣΧ

 

Total Σxt
2 N – 1  

1n

1G

i

2
dk

2
ak

−Σ
ΣΧ
−

ΣΧ

 

 

Kriteria : Jika Fhit ≥ f tabel dengan dk (G – 1) (Σnt – 1), maka 

berarti ada perbedaan yang signifikan. 
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2. Analisis Tahap Akhir 

Untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum 

pembelajaran dapat dilihat dari hasil tes awal. Hasil belajar setelah 

pembelajaran dapat dilihat dari nilai tes akhir. Untuk mengetahui ada 

tidaknya perbedaan keadaan awal, hasil belajar setelah pembelajaran 

dan peningkatan hasil belajar dari ketiga kelompok sampel digunakan 

analisis varians yang dilanjutkan dengan uji T. Analisis tersebut dapat 

dilanjutkan apabila data yang diperoleh berdistribusi normal dan 

varians dari ketiga kelompok sampel relatif sama.  

a Analisis Data Tes Awal 

1) Uji Normalitas Data 

Uji ini berfungsi untuk mengetahui apakah data tes 

awal terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang 

digunakan adalah uji chi kuadrat. Langkah-langkah yang 

digunakan ini sama dengan langkah-langkah pada saat menguji 

normalitas data pada analisis tahap awal. 

2) Uji Kesamaan Dua Varians 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelas 

mempunyai varians data tes awal atau tidak. Perhitungan uji ini 

menggunakan rumus: 

F =  Varians terkecil 
Varians terbesar 
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Peluang untuk distribusi F adalah ½α (α adalah taraf 

signifikansi, dalam hal ini 5%) dan derajat kebebasan untuk 

pembilang ni-1 serta derajat kebebasan untuk penyebut n2-1.  

Kriteria pengujiannya adalah: 

Jika Fhitung > Ftabel berarti varians kedua sampel berbeda. 

Jika Fhitung < Ftabel berarti varians kedua sampel sama. 

(Sudjana, 192:250).  

3) Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Hipotesis penelitian diuji dengan uji kesamaan rata-rata 

agar dapat dibuktikan kebenarannya menggunakan uji t. 

Rumus yang digunakan: 

21

21

11
nn

S

xx
t

+

−
=  

dengan 

( ) ( )
2

11

21

2
22

2
112

−+
−+−

=
nn

SnSnS  

Derajat kebebasan untuk tabel distribusi t adalah (n1 + n2 -2) 

dengan peluang (1-α), α = 5% taraf signifikan. 

Jika thitung > ttabel berarti ada perbedaan, artinya hasil tes awal 

kelas eksperimen sama dengan kelas kontrol. 
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Jika thitung < ttabel berarti tidak ada perbedaan, artinya hasil tes 

awal kelas eksperimen tidak sama dengan kelas kontrol 

(Sudjana, 192:243). 

b Analisis Data Tes Akhir 

1) Uji Normalitas Data 

Uji ini berfungsi untuk mengetahui apakah data hasil 

belajar tes akhir terdistribusi normal atau tidak.. Uji normalitas 

yang digunakan adalah uji chi kuadrat. Langkah-langkah yang 

digunakan untuk uji ini sama dengan langkah-langkah pada 

saat menguji normalitas data pada analisis tahap awal. 

2) Uji Kesamaan Dua Varians 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelas 

mempunyai varians data tes awal atau tidak. Perhitungan uji ini 

sama seperti uji kesamaan dua varians pada analisis tes awal. 

3) Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Hipotesis penelitian diuji dengan uji kesamaan rata-rata 

agar dapat dibuktikan kebenarannya menggunakan uji t. 

4) Uji Ketuntasan Belajar 

Seorang siswa telah tuntas belajar jika ia mampu 

menyelesaikan, menguasai kompetensi atau mencapai tujuan 

pembelajaran minimal 65% dari seluruh tujuan pembelajaran  

atau mendapat nilai 6,5. Satu kelas dapat dikatakan berhasil 
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jika sekurang-kurangnya 85% dari jumlah siswa telah tuntas 

belajar (Mulyasa 2002:99). 

Ketuntasan belajar dari masing-masing kelompok  

dapat diuji dengan rumus berikut: 

n

x
 t 0

s
μ−

=                                                    (Sudjana, 1996:227). 

Keterangan: 

μo  : rata-rata batas ketuntasan belajar (6.5) 

s  : standart deviasi 

n : banyaknya siswa  

x  : rata-rata nilai yang diperoleh. 

Hipotesis yang diuji dalam analisis ini yaitu: 

μo > 6,5 (Telah mencapai ketuntasan belajar) 

μo < 6,5 (Belum mencapai ketuntasan belajar) 

Melalui uji pihak kiri, maka apabila thitung < -ttabel dengan dk = 

n-1, hasil belajar belum mencapai ketuntasan belajar. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Analisis Data Objek Penelitian 

a. Hasil Uji Normalitas Nilai Ujian Akhir SMP 

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas Ujian Akhir SMP 

Kelas 
Perhitungan 

X-1 X-2 X-3 X-4 X-5 

n 42 42 41 42 44 

Sx 136.60 135.60 125.60 141.40 126.40 

x 9.11 9.04 8.37 9.43 8.43 

s2 83.9778 84.5940 82.7721 82.0292 98.2035 

s 9.16 9.20 9.10 9.06 9.91 

χ²tabel 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 

χ²hitung 7.0799 6.6988 5.8005 0.9374 4.8102 

  

Hasil perhitungan analisis pada lampiran 2 sampai dengan lampiran 8 

dapat diringkas menjadi tabel di atas. χ²hitung kelas X-1 = 7,0799; 

kelas X-2 = 6,6988; kelas X-3 = 5,8005; kelas X-4 = 0,9374 dan 

kelas X-5 = 4,8102. Untuk taraf signifikansi α = 5% semua kelas 

berdistribusi normal karena χ²hitung  < χ²tabel. 
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b. Hasil Uji Homogenitas Populasi Nilai Ujian Akhir SMP 

Dari perhitungan uji homogenitas pada lampiran 9 diperoleh 

χ²hitung = 4,877. Nilai ini lebih kecil dari nilai χ²tabel sebesar 9,49. 

Karena χ²hitung < χ²tabel, maka populasi dinyatakan homogen. 

c. Hasil Uji Kesamaan Rata-rata Nilai Ujian Akhir SMP 

Pegujian selanjutnya adalah uji kesamaan keadaan awal dari 

populasi. Sesuai dengan perhitungan yang dapat dilihat pada 

lampiran 10 diperoleh Fhitung sebesar 0,2840 dan untuk α = 5%, dk 

pembilang = 4 dan dk penyebut 206 diperoleh F(0,05)(4:206) = 2,42. 

Karena Fhitung < F(0,05)(4:206) dapat dikatakan bahwa tidak ada 

perbedaan rata-rata pada lima kelas populasi.  

2. Hasil Analisis Data Tes Awal dan Tes Akhir 

a. Deskripsi Hasil Penelitian 

Ringkasan hasil tes awal dan tes akhir kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.2 Hasil Tes Awal dan Tes Akhir 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 
Sumber 

Variansi 
Tes 

Awal 

Tes 

Akhir 

Pening- 

katan 

Tes 

Awal 

Tes 

Akhir 

Pening-

katan 

Rata-rata 4,61 6,96 2,35 4,63 6,49 1,86 

Varians 1,3237 0,7109 1,5999 1,1947 0,5729 0,6786 

Standar 

Deviasi 
1,15 0,84 1,26 1,09 0,76 0,82 
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Sebelum diberi perlakuan, kedua kelas memiliki rata-rata nilai tes 

awal yang tidak jauh berbeda. Untuk kelas eksperimen nilai rata-rata 

tes awalnya sebesar 4,61 dengan varians 1,3237 dan standar deviasi 

1,15. Sedangkan untuk kelas kontrol, nilai rata-rata tes awalnya 

sebesar 4,63 dengan varians 1,1497 dan standar deviasi 0,82. Nilai 

ini masih jauh di bawah batas ketuntasan yaitu 6,50. Hal ini terjadi 

karena siswa belum diberi materi pelajaran sistem periodik unsur dan 

struktur atom.  

Setelah diberi perlakuan dengan metode yang berbeda, hasil 

nilai rata testnya mengalami perubahan. Kelas eksperimen memiliki 

nilai rata-rata test sebesar 6,96  yang berarti mengalami peningatan 

sebesar 2,35. Sedangkan kelas kontrol memiliki nilai rata-rata test 

sebesar 6,49 yang berarti mengalami peningkatan sebesar 1,86. 

Perbedaan rata-rata persen maupun peningkatan hasil belajar dapat 

diketahui setelah dilakukan uji T jika datanya berdistribusi normal. 

Jika datanya tidak berdistribusi normal, analisisnya menggunakan 

statistika non parametrik. Tabel data hasil belajar selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 32. 

b. Hasil Uji Normalitas Data Tes Awal dan Tes Akhir 

Rincian lengkap hasil uji normalitas tes awal dan tes akhir dapat 

dilihat pada lampiran 33, 34, 37 dan 38. Sedangkan ringkasannya 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.3 Uji Normalitas Hasil Tes Awal dan Tes Akhir 

Kelas Data χ2 hitung dk χ2 tabel Kriteria 

Tes Awal 4,5348 Normal Eksperimen 

Tes Akhir 2,6147 Normal 

Tes Awal 6,5706 Normal Kontrol 

Tes Akhir 3,4467 

3 7,81 

Normal 

 

Keempat nilai χ2 hitung masih berada di bawah nilai χ2 tabel 

sehingga keempatnya berdistribusi normal, oleh karena itu analisis 

datanya selanjutnya menggunakan statistika parametrik. 

c. Hasil Uji Kesamaan Dua Varians Data Tes Awal dan Tes Akhir 

Ringkasan hasil analisis uji kesamaan dua varians data tes 

awal dan tes akhir dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.4 Uji Kesamaan Dua Varians Data Tes Awal dan Tes Akhir 

Data Kelas S2 dk Fhitung Ftabel Kriteria 

Eksperimen 1,3237 41 Tes 

Awal 
Kontrol 1,1947 40 

1,108 1,87 

Eksperimen 0,7109 41 Tes 

Akhir Kontrol 0,5729 40 
1,241 1,87 

Kedua kelas 

mempunyai 

varians yang 

sama 

 

Berdasarkan hasil analisis yang selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 35 dan lampiran 39 diperoleh nilai Fhitung untuk tes awal 

sebesar 1,108 dan untuk tes akhir sebesar 1,241. Keduanya masih di 
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bawah nilai Ftabel yaitu 1,87. Karena Fhitung < Ftabel, maka kedua kelas 

memiliki varians yang sama, baik untuk tes awal maupun tes akhir. 

d. Hasil Uji Perbedaan Dua Rata-rata Data Tes Awal dan Tes Akhir 

Hasil uji perbedaan dua rata-rata data tes awal dan tes akhir 

dapat dilihat pada ringkasan tabel berikut. Sedangkan untuk rincian 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 36 dan lampiran 40. 

Tabel 4.5 Uji Perbedaan Dua Rata-rata Data Tes Awal dan Tes Akhir 

Data Kelas Rata-rata dk Thitung Ttabel Kriteria 

Eksperi

men 
4,61 

Tes 

Awal 

Kontrol 4,63 

-0,060 1,99 

Kedua kelas 

mempunyai 

rata-rata yang 

relatif sama 

Eksperi

men 
6,96 

Tes 

Akhir 

Kontrol 6,49 

81 

2,694 1,99 

Kedua kelas 

mempunyai 

rata-rata yang 

relatif berbeda 

 

Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa untuk data tes awal Thitung < 

Ttabel, sedangkan untuk tes akhir Thitung > Ttabel. Kelas eksperimen 

mengalami peningkatan rata-rata yang lebih besar. Ini berarti bahwa 

kedua kelas memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan pada hasil 

belajarnya. 

e. Hasil Uji Ketuntasan Belajar Data Tes Awal dan Tes Akhir 

Rincian lengkap analisis data ketuntasan belajar data tes awal 

dan tes akhir dapat dilihat pada lampiran 41 dan lampran 42. 

Ringkasannya dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.6 Uji Ketuntasan Belajar Data Tes Awal dan Tes Akhir 

Kelas 
Rata-rata 

Post Tes 

Standar 

deviasi 

Jumlah 

siswa 
dk Thitung Ttabel Kriteria 

Eksperi

men 

6,96 0,84 42 41 3,54 1,68 Tuntas  

belajar 

Kontrol 6,49 0,76 41 40 -0,111 1,68 Belum tuntas 

belajar 

 

Pada kelas eksperimen Thitung > Ttabel dan berada pada daerah 

penerimaan H0 sehingga dikatakan bahwa kelas eksperimen sudah 

tuntas belajar. Sedangkan pada kelas kontrol nilai Thitung < Ttabel dan 

berada pada daerah penolakan H0 sehingga dapat dikatakan bahwa 

kelas kontrol belum tuntas belajar. Siswa kelas kontrol hanya 51,22% 

yang mencapai ketuntasan belajar sehingga belum mencapai 

keberhasilan kelas (ketuntasan belajar kelas). Sedangkan untuk kelas 

eksperimen 85,71% siswa telah mecapai ketuntasan belajar sehingga 

keberhasilan kelas tercapai. 

 

B. Pembahasan 

Melihat kondisi awal siswa, baik kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol memiliki kemampuan awal yang relatif sama. Rata-rata tes awal 

kedua kelas adalah 4,61 untuk kelas ekpserimen dan 4,63 untuk kelas 

kontrol. Setelah dilakukan uji T, diperoleh Thitung sebesar -0,060 lebih kecil 

dari Ttabel yang berarti bahwa kedua kelas memiliki rata-rata yang relatif 
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sama meski tergolong rendah. Rendahnya rata-rata ini dikarenakan memang 

siswa sama sekali belum pernah mengikuti pembelajaran pada materi sistem 

periodik unsur dan struktur atom. 

Setelah dilakukan perlakuan pada kedua kelas, yaitu pembelajaran 

dengan menggunakan media VCD pembelajaran dan CD game untuk kelas 

eksperimen dan pembelajaran dengan metode konvensional untuk kelas 

kontrol, diperoleh nilai rata-rata yang berbeda. Kelas eksperimen memiliki 

rata-rata sebesar 6,96 dan kelas kontrol memiliki rata-rata sebesar 6,49. Dari 

hasil uji T diperoleh Thitung < Ttabel sehingga dikatakan bahwa kedua kelas 

memiliki rata-rata yang relatif berbeda. Kelas eksperimen mengalami 

peningkatan  yang lebih besar daripada kelas kontrol. Ini mengindikasikan 

bahwa pembelajaran menggunakan media VCD pembelajaran dan CD game 

lebih baik daripada pembelajaran dengan metode konvensional. 

Pembelajaran menggunakan media VCD pembelajaran dan CD game 

juga terbukti lebih baik daripada pembelajaran dengan metode konvensional 

sesuai dengan hasil uji ketuntasan. Thitung untuk eksperimen sebesar -0,111 

lebih kecil daripada Ttabel sebesar 1,68 mengindikasikan bahwa kelas 

eksperimen telah tuntas belajar. Sedangkan nilai Thitung untuk kelas kontrol 

sebesar 3,54 lebih besar daripada Ttabel sehingga kelas ini belum tuntas 

belajar. 

Meskipun kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak semua siswanya 

memperoleh ketuntasan belajar, tetapi dari rata-ratanya bisa dilihat bahwa 

terjadi peningkatan pada kedua kelas. Peningkatan ini terjadi karena setelah 
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diberi pembelajaran siswa mendapatkan tambahan pengetahuan dan 

pengalaman. Di samping itu juga mengalami perubahan pola pikir dalam 

menghadapi masalah yang ditemukan terutama yang berhubungan dengan 

materi pelajaran sistem periodik unsur dan struktur atom. 

Perbedaan hasil belajar pada kedua kelas ini disebabkan karena 

adanya penggunaan media VCD pembelajaran dan CD game pada kelas 

eksperimen. VCD pembelajaran yeng berisi animasi dua dimensi materi 

pelajaran sistem periodik unsur dan struktur atom diberikan pada siswa kelas 

eksperimen sehingga mereka bisa menontonnya di rumah. Agar semua siswa 

menonton VCD tersebut, maka dalam VCD tersebut diberikan tugas untuk 

dikerjakan di akhir sub bab. Sedangkan CD game digunakan di laboratorium 

komputer pada akhir pembelajaran. Game yang terbagi dalam beberapa misi 

ini membuat siswa lebih aktif dan memiliki tambahan motivasi karena 

menemukan sesuatu yang baru dalm proses pembelajaran.  

Pada proses pembelajaran menggunakan media VCD pembelajaran 

dan CD game siswa berarti melakukan praktek dalam proses 

pembelajarannya. Contohnya ketika mereka melakukan pembelajaran 

menggunakan CD game, dua orang menjadi satu tim untuk menyelesaikan 

misi yang ada. Misalnya dari proses kerja sama, siswa bisa dinilai tidak 

hanya dari ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik. 

Penelitian ini tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan apa yang 

direncanakan. Ada beberapa kendala yang mempengaruhi hasil penelitian 

sehingga penelitian ini belum maksimal. Misalnya, waktu dan fasilitas yang 
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minim tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya pembelajaran 

menggunakan CD game di setiap akhir pertemuan. Selain itu, ada kesulitan 

untuk mengendalikan salah satu variabel penelitian yaitu metode 

pembelajaran menggunakan media VCD pembelajaran dan CD game. VCD 

yang dibawa ke rumah mengakibatkan adanya kemungkinan salah satu 

sampel dari kelas kontrol untuk ikut menonton VCD tersebut. Kendala-

kendala inilah yang menyebabkan hasil penelitian yang kurang maksimal. 

Jika dilihat dari rata-rata tes akhirnya, hanya ada sedikit perbedaan yaitu 

6,49 untuk kelas kontrol dan 6, 96 untuk kelas eksperimen. Tetapi, dari hasil 

uji T ditemukan bahwa kedua kelas memiliki perbedaan rata-rata yang 

signifikan 

Secara umum, pembelajaran menggunakan media VCD pembelajaran 

dan CD game lebih baik daripada pembelajaran menggunakan metode 

konvensional. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dari data yang diperoleh dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil proses pembelajaran antara pembelajaran menggunakan media 

VCD pembelajaran dan CD game dengan pembelajaran menggunakan 

metode konvensional memiliki varians yang sama. 

2. Ada perbedaan hasil belajar siswa pada materi Sistem Periodik Unsur 

dan Struktur Atom antara siswa yang menggunakan VCD pembelajaran 

dan CD game dengan siswa yang menggunakan sistem konvensional. 

3. Hasil belajar siswa yang menggunakan media VCD pembelajaran dan 

CD Game lebih besar nilainya (rata-rata = 6,96) daripada hasil belajar 

siswa yang menggunakan metode konvensional (rata-rata = 6,49). 

4. Penggunaan media VCD pembelajaran dan CD game dapat membantu 

pencapaian ketuntasan belajar, sedangkan pembelajaran dengan metode 

konvensional belum mencapai ketuntasan belajar. 

 

B. Saran 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran bagi 

praktisi pendidikan, khususnya pada mata pelajaran kimia agar diperoleh 
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hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Penggunaan media semacam VCD pembelajaran dan CD game 

hendaknya dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai sarana untuk 

menunjang keberhasilan proses pembelajaran. 

2. Diharapkan adanya inovasi secara berkelanjutan agar mutu dari media 

pembelajaran semacam VCD pembelajaran dan CD game mempunyai 

kualitas yang lebih baik sehingga pencapaian hasil belajar siswa lebih 

maksimal. 

3. Guru hendaknya semakin berusaha meningkatkan kemampuan, terutama 

yang berhubungan dengan penggunaan media pembelajaran sehingga 

ketika melakukan proses pembelajaran menggunakan media bisa lebih 

memotivasi siswa. 

4. Kurangnya fasilitas yang mendukung penggunaan media pembelajaran di 

sekolah hendaknya dipikirkan oleh semua pihak agar diperoleh jalan 

keluar yang terbaik. 

5. Perlu penelitian lebih lanjut agar diketahui faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi hasil proses pembelajaran menggunakan VCD 

pembelajaran dan CD game. 
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