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SARI 
 
Ariyanto, Agus.2007. Pembelajaran Ilmu Kimia Pokok Bahasan Konsep 
Larutan Berbantuan Komputer (Borland Delphi 7.0) Dalam Upaya 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas XI Semester II Di SMK NU 02 
Rowosari Kab. Kendal Tahun Pelajaran 2006/2007. Skripsi. Jurusan Pendidikan 
Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing : I. Dra. Sri Muryati D, Apt, M.Kes , II. Drs. Warlan 
Sugiyo, M.Si 
Kata Kunci   : Pembelajaran kimia berbantuan komputer, hasil belajar. 
 
 Pembelajaran kimia pada siswa SMK memberikan tantangan yang besar bagi 
guru karena materi kimia sebagian bersifat abstrak merupakan penyederhanaan dari 
yang sebenarnya, bersifat berurutan dan berkembang cepat. Agar siswa mencapai 
kompetensi dasar yang diharapkan dan kondisi belajar mengajar yang efektif maka 
untuk menciptakan kondisi tersebut digunakan media dalam hal ini adalah komputer.  
Apakah penggunaan pembelajaran ilmu kimia berbantuan komputer pokok bahasan 
Konsep Larutan  dapat meningkatkan hasil  belajar siswa kelas XI semester II di 
SMK NU 02 Rowosari  Kab. Kendal tahun pelajaran 2006/2007 ? Peningkatan 
diukur dari ada tidaknya perbedaan peningkatan hasil belajar siswa yang 
menggunakan pembelajaran berbantuan komputer dengan yang tidak menggunakan 
pembelajaran berbantuan komputer pada siswa kelas XI semester II di SMK NU 02 
Rowosari Kab. Kendal tahun pelajaran 2006/2007. Tujuan dari penelitian ini adalah 
Mengetahui ada tidaknya peningkatan hasil  belajar siswa kelas XI semester II di 
SMK NU 02 Rowosari  Kab. Kendal tahun pelajaran 2006/2007 dengan 
menggunakan pembelajaran Ilmu kimia pokok bahasan Konsep Larutan berbantuan 
komputer ( Borland Delphi 7.0 ). 
 Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI SMK NU 02 
Rowosari Kab. Kendal  tahun pelajaran 2006/2007 yang berjumlah 4 kelas. Sampel 
dalam penelitian ini diambil dengan cara Cluster Random Sampling, yakni 
mengambil dua kelas secara acak dari populasi. Melalui cara mengundi didapatkan 
kelas IIMO1 sebagai kelas eksperimen yaitu yang mendapatkan pembelajaran 
berbantuan komputer dan kelas IIMO2 sebagai kelas kontrol yaitu yang memperoleh 
pembelajaran konvensional. Pada kedua kelompok dilaksanakan 3 tahap kegiatan 
yaitu pre test, pembelajaran, dan post test.  
 Data hasil post test dari kedua kelas itu, dianalisis dengan uji t ternyata 
didapatkan thitung sebesar 7,981> ttabel (1,68) yang berarti bahwa post test dari 
eksperimen bermakna, secara numerik hasil kelas eksperimen lebih baik daripada 
kelas kontrol. Maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran ilmu kimia pokok 
bahasan konsep larutan berbantuan komputer (Borlaand Delphi 7.0) dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI semester II SMK NU 02 Rowosari Kab. 
Kendal tahun pelajaran 2006/2007. 
 Saran yang berkaitan dalam penelitian ini yaitu dalam proses belajar mengajar 
hendaknya guru mata pelajaran kimia memanfaatkan penggunaan pembelajaran 
berbantuan komputer sebagai media pembelajarannya karena lebih meningkatkan 
hasil belajar siswa.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mata pelajaran kimia bagi siswa dianggap suatu hal yang rumit untuk 

dipelajari, seperti halnya bidang eksak yang lainnya seperti matematika atau fisika 

sebab mata pelajaran kimia tidak lepas dari ilmu hitungan dan penalaran, namun 

tidak sedikit siswa yang tertarik dengan mata pelajaran kimia yang mempunyai 

sisi menarik di dalamnya. Oleh karena itu, perlu adanya suatu cara ataupun 

terobosan metode mengajar, teknik belajar mengajar dan strategi belajar mengajar 

yang tujuannya untuk menumbuhkembangkan minat belajar kimia bagi siswa baik 

aspek kognitif, psikomotorik dan afektif.  

Selama ini yang sering menjadi obyek penelitian pendidikan  tentang mata 

pelajaran kimia, yang dilakukan oleh seorang calon sarjana pendidikan kimia 

untuk menempuh skripsi, pada umumnya di Sekolah Menengah Atas (SMA), 

namun jarang sekali kita temukan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) . 

Padahal dari segi fungsinya mata pelajaran kimia bagi siswa-siswa SMK 

sangatlah penting untuk masuk kejenjang pendidikan berikutnya yang pada 

kenyataannya tidak lepas dari nilai akhir ujian sekolah (UAS). Saat ini dunia 

dipenuhi kemajuan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi . Salah satunya 

kemajuan di bidang pendidikan yaitu dengan adanya media baru seperti : radio 

tape, CD, DVD , komputer, website dan lain-lain. Adanya berbagai macam media 
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ini, belajar akan lebih praktis, fleksibel, tidak mengenal tempat dan waktu, serta 

dapat digunakan untuk memotivasi siswa agar lebih giat belajar. Dalam komputer 

misalnya, terdapat visualisasi terhadap objek belajar dengan animasi gambar, 

grafik, gambar film dan sebagainya. 

Media komputer yang sudah diprogram akan dapat mengarahkan siswa 

dalam belajar. Karena secara otomatis dapat menyalahkan atau membenarkan 

jawaban yang sudah diberikan kepada siswa. Komputer dapat bekerja sesuai 

dengan perintah yang menggunakannya. Komputer pada saat ini sudah banyak 

dimiliki oleh sebagian instansi pendidikan termasuk SMK dan SMA jumlahnya 

relatif memadai untuk dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. Penggunaan 

komputer dalam proses belajar mengajar terutama mata pelajaran kimia masih 

sangat jarang dilakukan oleh siswa-siswa SMK. Kondisi tersebut dipandang 

memiliki potensi yang memadai dalam penggunan komputer untuk tujuan 

pembelajaran dengan bimbingan guru bidang studi. Penyampaian materi pelajaran 

kimia dengan menggunakan media pembelajaran berbantuan komputer dapat 

membangkitkan keinginan, minat baru pada siswa, serta dapat mengurangi 

kebosanan siswa menerima pelajaran dan lebih dapat termotivasi untuk belajar. 

Adapun fungsi komputer yang dapat digunakan untuk pembelajaran kimia 

adalah : 

1.  Presentasi atau visualisasi objek atau keadaan. 

2.  Komputasi interaktif. 

3.  Komunikasi dan informasi. 
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Borland Delphi 7.0 merupakan proses pemprograman yang bekerja pada 

sistem operasi windows atau linux yang sedang berkembang saat ini dan 

mempunyai cakupan kemampuan yang luas dan sangat canggih. Diantaranya 

adalah  kemampuan menggabungkan pemprograman visual yang berorientasi 

objek kedalam lingkungan pengembangan yang memudahkan programmer, 

karena Delphi menyediakan arsitektur yang memungkinkan penggunaan ulang 

komponen-komponen program, selain itu Borland Delphi dapat digunakan untuk 

memvisualisasi simulasi dan animasi. 

Salah satu faktor yang menyebabkan siswa kurang menguasai kimia 

dengan baik adalah gejala yang kita kenal dengan methopobia yaitu adanya rasa 

takut apabila berhadapan dengan pelajaran kimia ini sulit untuk dipelajari. Ilmu 

kimia merupakan ilmu yang abstrak, banyak siswa yang merasa sulit untuk 

menguasai materi pelajaran tersebut, sehingga dalam pengajaran memerlukan 

media dan metode yang diharapkan dapat mempermudah siswa dalam memahami 

pelajaran  kimia. Konsep larutan merupakan materi pokok abstrak , memerlukan 

suatu media atau alat yang bersifat interaktif dan dapat memberikan ilustrasi 

konkret sehingga mudah dipelajari dan menumbuh ketertarikan siswa. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul  “PEMBELAJARAN ILMU KIMIA POKOK BAHASAN 

KONSEP LARUTAN  BERBANTUAN KOMPUTER (BORLAND DELPHI 

7.0) DALAM UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA 

KELAS XI SEMESTER II DI SMK NU 02 ROWOSARI KAB. KENDAL  

TAHUN PELAJARAN 2006/ 2007”. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang timbul adalah : 

Apakah penggunaan pembelajaran ilmu kimia berbantuan 

komputer(Borland Delphi 7.0) pokok bahasan Konsep Larutan  dapat 

meningkatkan hasil  belajar siswa kelas XI semester II di SMK NU 02 

Rowosari  Kab. Kendal tahun pelajaran 2006/2007. 

 

C. PENEGASAN ISTILAH 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah, maka perlu 

batasan-batasan sebagai berikut : 

a.     Pembelajaran  

 Pembelajaran meliputi kerja tim, dimana diantara siswa dengan 

guru saling aktif dalam proses belajar mengajar, guru berperan sebagai 

pendorong kepada siswa untuk lebih mengembangkan dalam lahan 

saja. Penelitian ini merupakan suatu upaya membandingkan dua hal 

atau permasalahan yang terjadi  dengan melihat sebab-sebab yang 

melatar belakangi. 

b.     Ilmu Kimia 

  Ilmu Kimia merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan 

(sains) yang mempelajari khusus materi, sifat, perubahan dan energi 

yang menyertai perubahannya untuk menjawab keingintahuan tentang 

susunan, sifat dan perubahan zat energi yang mengikuti perubahannya . 
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 d.     Komputer 

 Komputer adalah alat elektronis yang dapat menghitung atau 

mengolah data secara cermat menurut yang diinstitusikan, dan 

memberikan hasil pengolahan, biasanya terdiri atas unit pemasukan, 

unit pengeluaran, unit penyimpanan serta unit pengontrolan (KKBI). 

 CAI (Computer Assisted Instruction), sistem-sistem 

Komputer dapat menyampaikan pengajaran secara langsung kepada 

para siswa melalui cara berinteraksi dengan mata pelajaran yang 

diprogramkan ke dalam sistem (Sudjana dan Rivai, 2001:139). 

. 

e.    Borland Delphi 7.0 

 Borland Delphi 7.0 merupakan proses pemprograman yang bekerja 

pada sistem operasi windows atau linux yang mempunyai cakupan 

kemampuan luas dan sangat canggih. Diantaranya adalah  kemampuan 

menggabungkan pemrograman visual yang berorientasi objek kedalam 

lingkungan pengembangan yang memudahkan programmer, karena 

Delphi menyediakan arsitektur yang memungkinkan penggunaan ulang 

komponen-komponen program, selain itu Borland Delphi dapat 

digunakan untuk memvisualisasi simulasi dan animasi. 

f.     Hasil Belajar 

 Hasil belajar adalah semua perubahan di bidang kognitif, afektif 

dan psikomotorik yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap 

dan tingkah laku (Winkel, 1986 : 51). Setiap kegiatan belajar adalah 
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untuk menghasilkan suatu perubahan-perubahan yang diperoleh dari 

proses pendidikan dan pengalaman belajar yang 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 

berupa nilai dan angka. 

Dalam penelitian ini, hasil belajar yang diukur adalah hasil belajar 

ranah kognitif dan afektif. 

g.    Pokok Bahasan 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pokok bahasan  kimia 

Konsep Larutan kelas XI semester II  kurikulum 2004. 

Dalam hal ini penulis menggunakan objek siswa kelas XI semester II 

tahun pelajaran 2006/2007 di SMK NU 02  Rowosari Kab. Kendal. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui :  

 Mengetahui ada tidaknya peningkatan hasil  belajar siswa kelas XI semester 

II di SMK NU 02 Rowosari  Kab. Kendal tahun pelajaran 

2006/2007pembelajaran Ilmu kimia pokok bahasan Konsep Larutan 

berbantuan komputer ( Borland Delphi 7.0 ) dapat meningkatkan hasil  

belajar siswa kelas XI semester II di SMK NU 02 Rowosari  Kab. Kendal 

tahun pelajaran 2006/2007. 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari  penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Manfaat bagi guru 

1. Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan kepada guru tentang 

salah satu model pembelajaran kimia pokok bahasan Konsep Larutan  

dan pembelajaran kimia pada umumnya. 

2. Guru mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi sehingga 

peningkatan hasil belajar dapat terpenuhi.  

b) Manfaat bagi siswa 

1. Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam mengatasi kesulitan 

belajar bagi siswa, terutama dalam pokok bahasan Konsep Larutan  

dan pembelajaran kimia pada umumnya. 

2. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi siswa terutama dalam 

pengenalan teknologi informasi kaitannya dengan pembelajaran kimia 

yang umumnya bersifat abstrak. 

c) Manfaat bagi sekolah 

1. Terciptanya suasana belajar mengajar yang menyenangkan di dalam 

kelas. 

2. Dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan proses pembelajaran 

dan kinerja guru sehingga prestasi belajar siswa dan mutu sekolah 

dapat ditingkatkan. 
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F. SISTEMATIKA  

Penulisan skripsi ini secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

bagian pendahuluan, bagian inti skripsi dan bagian akhir skripsi. Bagian awal 

skripsi terdiri halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, 

pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, sari, daftar isi, daftar tabel 

dan daftar lampiran. Bagian isi skripsi ini terdiri dari : 

  Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan 

masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistimatika penelitian. 

  Bab II Landasan Teori dan Hipotesis, bab ini akan dikaji tentang landasan 

teori dan hipotesis. 

  Bab III Metodologi Penelitian, bab ini berisi penentuan objek penelitian, 

variabel penelitian, prosedur penelitian, metode pengumpulan data, rancangan 

eksperimen, instrumen pengumpulan data, metode analisis data. 

  Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menjelaskan hasil 

analisis data yang diperoleh dan pembahasan hasil analisis data. 

  Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-

saran. 

  Pada bagian akhir skripsi terdapat daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A.     LANDASAN TEORI 

 A. Tinjauan Tentang Belajar. 

 1. Pengertian Belajar 

  Keberhasilan proses belajar mengajar tidak dapat dipisahkan 

dengan hasil belajar baik kognitif, psikomotorik dan afektif. Banyak ahli 

di bidang pendidikan yang mencoba memberikan definisi ataupun 

pengertian pendidikan ditinjau dari berbagai aspek sehingga muncul 

berbagai pengertian belajar, diantaranya : 

a. Winkel (1991:36) menerangkan bahwa belajar pada manusia sebagai 

suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif 

dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Perubahan itu 

bersifat secara relatif konstan dan berbekas. 

b. Surya dalam TIM MKDK IKIP Semarang (1990:3) mengemukakan 

bahwa “ Belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan “. 

c. Rogers menegaskan bahwa dalam proses belajar, masalah yang paling 

utama adalah membantu siswa dalam memahami  persepsinya tentang 

dunia, yaitu siswa tersebut menemukan dan mengenali potensi 
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dasarnya. Belajar pada dasarnya harus bisa membantu setiap individu 

untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki siswa (Tim 

MKDK IKIP Semarang 1990 :3). 

 Dari ketiga pengertian tersebut tampak bahwa konsep tentang belajar 

mengandung tiga unsur pokok, yaitu : 

1) Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku untuk mengukur bahwa 

seseorang telah belajar, maka diperlukan perbandingan antara 

perilaku sebelum dan setelah mengalami kegiatan belajar. Apabila 

terjadi perbedaan perilaku, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang 

telah belajar, perilaku tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk 

perilaku tertentu, seperti menulis, membaca, berhitung yang 

dilakukan secara sendiri-sendiri atau kombinasi dari pelbagai 

tindakan, seperti seorang guru yang menjelaskan materi 

pembelajaran secara lisan juga menulis dipapan tulis, dan 

memberikan pertanyaan. 

2. Perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses 

pengalaman. Perubahan perilaku karena pertumbuhan dan 

kematangan fisik, seperti tinggi dan berat badan, dan kekuatan fisik, 

tidak disebut sebagai hasil belajar. 

3. Perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen. Lamanya 

perubahan perilaku yang terjadi pada diri seseorang adalah sukar 

untuk diukur. Biasanya perubahan perilaku dapat berlangsung  secara 
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lambat maupun cepat, bisa berlangsung satu hari, satu minggu, satu 

bulan bahkan bertahun-tahun. 

 Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai belajar, dapat diambil 

simpulan bahwasanya belajar dalam arti umum adalah segala 

aktivitas individu yang dapat menimbulkan perubahan tingkah laku 

pada diri individu tersebut. Aktivitas ini dapat berupa latihan maupun 

pengalaman dalam situasi tertentu dimana tingkah laku yang 

mengalami perubahan itu menyangkut banyak aspek. 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

  Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar seorang 

siswa. Diantaranya adalah faktor yang berasal dari dalam siswa itu 

sendiri (faktor internal) dan faktor yang berasal dari luar (faktor 

internal). 

Faktor internal berupa nilai-nilai atau keyakinan, yaitu : 

a. interaksi yang mencakup pengetahuan, pengalaman, hubungan dan 

inspirasi, 

b. belajar untuk mempelajari keterampilan, misalnya menghafal,    

membaca, menulis, mencatat, kreativitas, cara belajar, komunikasi 

dan hubungan, 

c. metode, yang menggambarkan mengenai contoh permainan, simulasi 

dan simbol. 

Faktor yang berasal dari luar individu, antara lain : 
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a. Lingkungan positif, aman, santai dan menggembirakan akan sangat 

mendukung kelancaran proses belajar mengajar. 

b. Fisik, dalam diri setiap individu sebenarnya sudah terdapat 

kemampuan masing-masing yang antara satu dengan yang lainnya 

berbeda. Oleh karenanya diperlukan gerakan, terobosan, perubahan 

keadaan, permainan-permainan dan partisipasi untuk membangun 

individu. 

c. Berlangsung proses belajar mengajar, akan lebih baik apabila 

diciptakan suasana yang nyaman. Seperti cukup penerangan dan 

enak dipandang. 

3. Hasil Belajar 

  Hasil Belajar adalah semua perubahan dibidang kognitif, afektif 

dan psikomotorik dan mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan 

tingah laku (Winkel, 1986:51). 

 Menurut Nana Sudjana (1989:162) belajar adalah suatu proses yang 

ditandai adanya perubahan pada seseorang. Perubahan sebagai hasil 

proses belajar dan ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan 

pengetahuan, penalaran, sikap dan tingkah laku, keterampilan, 

kecakapan, kebiasaan syarat perubahan aspek-aspek lain dalam diri 

individu belajar. 

Perubahan tingkah laku dikatakan sebagai hasil belajar apabila 

memenuhi syarat berikut : 
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a. Hasil belajar sebagai pencapaian tujuan menekankan pentingnya 

tujuan mengajar. 

 Ketegasan dalam menetapkan tujuan akan memberikan arah yang 

jelas pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Tujuan 

pembelajaran merupakan rumusan pertanyaan megenai kemampuan 

atau tingkah laku yang diharapkan dikuasai siswa setelah mengikuti 

pelajaran. Tingkat pencapaian tujuan menunjukkan kualitas 

keberhasilan belajar mengajar. 

b. Hasil belajar merupakan proses kegiatan belajar yang disadari. 

 Siswa yang termotivasi akan menunjukkan belajar dengan penuh 

kesadaran dan kesungguhan serta tidak ada unsur paksaan untuk 

memperoleh tingkat penguasaan pengetahuan. Disamping itu 

motivasi sangat berpengaruh terhadap perhatian dan konsentrasi 

siswa pada pelajaran. 

c. Hasil belajar sebagai proses latihan 

 Latihan-latihan adalah suatu pengulangan atau tindakan sebagai 

respon terhadap rangsangan dari luar, dalam rangka memperoleh 

kemampuan baru untuk bertindak (hal yang dilakukan dengan sadar). 

d. Hasil belajar merupakan tindak-tanduk yang berfungsi dalam kurun 

waktu tertentu atau hasil belajar yang harus bersifat permanen. 

 Untuk memberikan informasi mengenai tingkat penguasaan pelajaran 

yang diberikan selama proses belajar mengajar yang dilangsungkan 

digunakan alat ukur berupa tes dalam suatu proses evaluasi. 
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B. Tinjauan Tentang Komputer 

  Pendidikan berkembang sejalan dengan peradaban manusia 

modern. Kegiatan belajar mengajar adalah bagian  yang amat penting dari 

proses pendidikan. Tata cara atau metode pembelajaran menentukan hasil 

pendidikan. Banyak ahli pendidikan yang berpendapat bahwa komputer 

memiliki potensi yang amat besar untuk membantu proses pembelajaran. 

Komputer memungkinkan para siswa untuk belajar sesuai dengan 

kecepatan belajar mereka masing-masing. Komputer dapat diprogram untuk 

bersikap tanggap dan bersahabat, sehingga siswa dapat mengikuti pelajaran 

tanpa tekanan psikologis. Berkembangnya teknologi komputer 

menyebabkan meningkatnya bahan ajaran yang dapat ditampungnya 

(Arsyad 2003 : 60). 

  Menurut Coldevin et al (1993) yang ditulis oleh Pribadi 

mengemukakan bahwa ” Pengetahuan tentang hasil belajar yang telah 

mereka tempuh dan harapan untuk berprestasi akan menentukan minat 

siswa untuk mengikuti proses belajar selanjutnya ”. Salah satu media yang 

memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai sarana interaktif pada 

proses belajar mengajar adalah komputer. 

   Komputer multimedia mulai mendapat perhatian pada saat 

digunakan untuk pelatihan dan pendidikan dari satu keadaan ke keadaan 

lain dengan siswa. Presentasi multimedia dapat menggunakan beberapa 

macam  teks, chart, audio, video, animasi, simulasi atau foto. Bila macam-
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macam komponen tersebut digabungkan secara interaktif, akan 

menghasilkan suatu pembelajaran yang efektif. Kemajuan kemampuan 

komputer untuk secara tepat berinteraksi dengan individu, menyimpan dan 

memproses sejumlah besar informasi dan bergabung dengan media lain 

untuk menampilkan serangkaian besar stimulasi audio visual, menjadikan 

serangkaian besar stimulasi audio visual menjadikan komputer media yang 

dominan dalam pembelajaran. Dengan cepat komputer menjadi sesuatu 

yang lumrah digunakan dalam berbagai kegiatan instruksional siswa dapat 

memilih pelajaran yang diinginkan dan komputer dapat memantau 

kemajuan proses belajar siswa ( Sutopo 2003 : 25). 

  Menurut Anderson (1994 : 197) CAI ( Computer Assisted 

Instruction) secara luas ialah penggunanaan komputer secara langsung 

dengan siswa untuk menyampaikan isi pelajaran, memberikan latihan-

latihan dan mengetes kemajuan belajar siswa. Karena keluwesan dan 

kemampuan suatu komputer untuk memberikan pembelajaran yang 

bervariasi, maka komputer dapat dianggap sebagai peranan seorang tutor 

yang sabar tanpa batas.. 

   Menurut Kasmui (1998 : 1-2) dalam Pelatihan Dasar Komputasi 

Kimia untuk Guru –guru Kimia, Ilmu Kimia adalah mata pelajaran yang 

tergolong sulit, salah satu penyebabnya adalah materi pelajaran kimia 

bersifat abstrak. Untuk memudahkan proses belajar – mengajar biasanya  

digunakan alat peraga atau demo. Alternatif lain agar konsep-konsep kimia 

mudah dipahami adalah dengan memanfaatkan komputer sebagai media 
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dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran Kimia, Komputer memainkan 

dua peranan. Yaitu komputer merupakan bagian sistem penyampaian 

bahan pelajaran dan kedua adalah untuk penelitian . Menurut Ena, 

pembelajaran dengan komputer akan memberi kesempatan pada siswa 

untuk mendapatkan materi pembelajaran yang otentik dan dapat 

berinteraksi secara luas, pembelajaran pun menjadi lebih bersifat pribadi 

yang akan memenuhi kebutuhan strategi pembelajaran yang berbeda-beda.    

C.   Hubungan antara pembelajaran berbantuan Komputer  dan Hasil  

 Belajar Kimia . 

  Bagi seorang pelajar, Kimia merupakan mata pelajaran yang sulit 

dan abstrak maka sebagian besar menganggap pelajaran kimia sulit 

dipahami. Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini pembelajaran tidak 

terfokus pada satu metode maupun satu media saja namun ada inovasi- 

inovasi tertentu yang tujuannya memperbaiki mutu pendidikan yang tidak 

lepas dari hasil belajar siswa. Salah satu media yang berkembang saati ini 

adalah pembelajaran berbantuan komputer yang fungsinya memudahkan 

siswa dalam belajar khususnya mata pelajaran kimia yang abstrak, 

komputer dalam pembelajaran dapat menampilkan presentasi muitimedia  

(teks, chart, audio, video, animasi, simulasi atau foto), sehingga 

menimbulkan rasa ketertarikan siswa terhadapa mata pelajaran kimia yang 

akan mempengaruhi hasil belajar siswa tersebut. 

  

D.    Tinjauan tentang pokok bahasan Konsep Larutan 
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 Menurut kurikulum 2004 pokok materi Konsep Larutan SMK kelas XI 

semester II. Adapun isi dari pokok materi sebagai berikut : 

 1. Satuan Konsentrasi larutan 

 2. Larutan elektrolit dan nonelektrolit 

 3. Ikatan Kimia. 

 2. Larutan Asam dan Larutan Basa. 

 5. Derajat Keasaman (pH) 

 6. Indikator Asam Basa 

 

 

 

B. Hipotesis 

 Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka hipotesis yang digunakan 

sebagai berikut : 

  1. Hipotesis alternatif (Ha) 

  Ada peningkatan hasil belajar kimia siswa yang menggunakan 

Pembelajaran Ilmu Kimia berbantuan Komputer ( Borland Delphi 7.0) 

pokok bahasan Konsep Larutan pada siswa kelas XI semester II di SMK 

NU 02 Rowosari Kab. Kendal tahun pelajaran 2006/2007. 

  2. Hipotesis nol (Ho) 

  Tidak ada peningkatan hasil belajar kimia siswa yang 

menggunakan Pembelajaran Ilmu Kimia berbantuan Komputer ( 

Borland Delphi 7.0) pokok bahasan Konsep Larutan pada siswa kelas XI 
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semester II di SMK NU 02 Rowosari Kab. Kendal tahun pelajaran 

2006/2007. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Penentuan Objek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah seluruh Individu yang dijadikan obyek penelitian 

(Arikunto, 1998:102). Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas 

XI SMK NU 02 Rowosari  Tahun ajaran 2006/2007 yang berjumlah 4 kelas. 

Populasi ini mempunyai kondisi awal yang relatif sama. Hal ini dapat dilihat 

dari data nilai ujian semester 1 mata pelajaran kimia kelas XI SMK NU 02 

Rowosari . 

 

Tabel 1. Data nilai ujian semester 1 mata pelajaran kimia kelas SMK NU 02 

Rowosari   

Kelas N Rata-
rata 

Varians Uji Homogenitas Uji kesamaan rata-rata 
hitung

2χ
 

tabel
2χ

 
Kriteria hitungF  tabelF  Kriteria 

IIMO
1 

23 6,09 0,77 

0,3615 7,81 Homogen 0,5435 2,71 

Perbeda-
an tidak 
signifi- 
kan 

IIMO
2 

22 6,14 1,16 

IIAV
1 

25 6,26 0,78 

IIAV
2 

24 6,41 0,74 

 

Keterangan : 

MO : Mesin Otomotif 

AV  : Audio Vidio
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Berdasarkan hasil uji homogenitas diperoleh hitung
2χ (0,3615) < tabel

2χ  

(7,81) yang berarti bahwa keempat kelas tersebut mempunyai varians yang 

relatif sama. Dilihat dari hasil uji anava diperoleh hitungF  sebesar (0,5435)< 

tabelF  (2,71) yang berarti keempat kelas tersebut mempunyai rata-rata yang 

relatif sama. Berdasarkan kedua analisis tersebut menunjukkan bahwa 

populasi tersebut homogen. 

2. Sampel 

Sampel penelitian adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto 2002: 109). Sebagai wakil dari populasi, sampel harus benar-benar 

representatif dalam arti segala karakteritik dari populasi sampel tersebut juga 

merupakan kesimpulan dari populasi. Teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini adalah teknik multiple cluster radom sampling. Teknik multiple 

cluster radom sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana populasi 

dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok atau cluster , kemudian kelompok 

yang diperlukan diambil secara acak. Setiap anggota yang berbeda dalam 

cluster-cluster yang diambil secara acak tadi merupakan sampel yang 

diperlukan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengambil 2 kelas dari 4 kelas anggota populasi, satu kelas sebagai kelas 

eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol. 

 3. Varibel Penelitian 

     Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto,1996:99). Dalam penelitian ini variabel yang 

digunakan yaitu : 
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 1. Variabel Bebas 

  Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

Pembelajaran Ilmu Kimia berbantuan Komputer ( Borland Delphi 7.0) 

pada siswa kelas XI semster II di SMK NU 02 Rowosari  Kab. Kendal 

tahun pelajaran 2006/2007. 

 2. Variabel Terikat 

 Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah hasil 

belajar siswa kelas  XI semester II di SMK NU 02 Rowosari  Kab. Kendal 

tahun pelajaran 2006/2007 pokok bahasan Konsep Larutan. 

 

B.   Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang ditempuh untuk mengumpulkan data adalah 

sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan yang meliputi: 

a. Menghubungi kepala sekolah untuk meminta ijin penelitian . 

b. Mempersiapkan penyusunan instrumen penelitian. 

c. Membuat program pembelajaran kimia berbantuan komputer dalam 

bentuk CD pembelajaran dan file. 

d. Membuat soal sebagai alat evaluasi . 

e. Uji coba soal. 

f. Melakukan observasi awal untuk menentukan kelas yang dijadikan 

objek penelitian (teknik sampling). 

2. Tahap pelaksanaan meliputi: 
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a. Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

pada pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar. 

b. Guru menjelaskan siswa bagaimana caranya pembelajaran kimia 

berbantuan komputer dalam CD pembelajaran dan file. 

c. Guru menyajikan informasi kepada siswa baik dengan lisan, peragaan 

(demonstrasi) atau teks. 

d. Guru membimbing siswa  belajar pada saat memahami materi dengan 

komputer.  

e. Guru melakukan evaluasi dengan latihan soal yang ada pada komputer. 

f. Guru memberikan reward/ penghargaan bagi siswa yang mendapatkan 

nilai tertinggi pada evaluasi (soal).  

3. Tahap akhir meliputi: 

a. Pengambilan data melalui ulangan harian. 

b. Pengolahan data hasil penelitian. 

 

C.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Metode dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai daftar nama 

siswa, jumlah siswa yang menjadi anggota populasi, serta data nilai kimia 

pada UUS I kelas XI, data ini diperlukan untuk mengetahui kondisi awal 

kelas-kelas dalam populasi yang dijadikan objek penelitian. Data ini 



23 

 

kemudian dijadikan patokan untuk melakukan analisis tahap awal. Analisis 

tahap awal bertujuan untuk menentukan sampel.  

Dari analisis tahap awal dapat diketahui kelas-kelas dalam populasi yang 

dijadikan penelitian mempunyai varians yang sama (homogen). 

2. Metode Tes 

Tes diberikan sebelum dan sesudah perlakuan pada sampel. Pengambilan 

data melalui metoda tes ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil 

belajar yang diperoleh antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Bentuk 

tesnya adalah tes objektif berbentuk pilihan ganda dengan lima alternatif 

jawaban. Dalam penyusunan perangkat tes, langkah-langkah yang ditempuh 

sebagai berikut : 

a.  Menentukan materi yang akan diteskan 

b. Membuat kisi-kisi soal 

c.   Menyusun jumlah soal uji coba sebanyak 50 butir soal objektif pilihan 

ganda dengan lima alternatif jawaban. 

 

D.  Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah desain control group pre test-

post test yaitu desain penelitian dengan melihat poerbedaan pre test maupun 

post test antara kelompok eksperimen dan kontrol. Desain tersebut dapat 

dikelaskan melalui tabel 2. 
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Tabel 2. Desain penelitian 

Kelompok Tes Awal Perlakuan Tes Akhir 

Eksperimen 

Kontrol 

T1 

T1 

P1 

P2 

T2 

T2 

Keterangan: 

P1 = Perlakuan berupa pembelajaran berbantuan komputer. 

P2  = Perlakuan berupa pembelajaran dengan pendekatan konvensional 

T1  = Tes awal (pre test) 

T2  = Tes akhir (post test) 

Kedua kelompok diatas melaksanakan proses pembelajaran dengan guru yang 

sama pada pokok bahasan yang sama. 

 

E.  Instrumen Penelitian 

Data dalam suatu penelitian mempunyai kedudukan yang penting 

karena merupakan penggambaran variabel yang teliti dan berfungsi sebagai 

alat pembuktian hipotesis. Akurasi data ditentukan oleh kualitas instrumen. 

Instrumen yang baik adalah mempunyai persyaratan sebagai berikut: 

1.  Validitas 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu 

instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas yang 

tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti mempunyai validitas 

yang rendah. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana 
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data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang 

dimaksud. (Arikunto, 1998: 136), Validitas yang hendak diamati meliputi: 

a. Validitas isi 

Validitas isi atau content validity atau validitas tes mempersoalkan 

apakah isi butir tes yang diujikan itu mencerminkan isi kurikulum yang 

seharusnya diukur atau tidak. Cara untuk menguji validitas isi adalah 

dengan pendekatan rasional yaitu membandingkan isi kurikulum 

dengan kisi-kisi soal dan butir soalnya. 

b. Validitas butir 

Yang dimaksud dengan validitas butir adalah butir tes dapat 

menjalankan fungsi pengukurnya dengan baik, hal ini dapat diketahui 

dari seberapa besar peran yang diberikan oleh butir soal tes tersebut 

dalam mencapai keseluruhan skor seluruh tes. Untuk dapat mengetahui 

besar kecilnya peran tersebut adalah dengan jalan mengkorelasikan 

antara skor yang diperoleh dari butir tersebut dengan skor totalnya. Dan 

dalam penelitian ini  menggunakan korelasi biserial. 

       (Arikunto 2002:164)  

 

 Keterangan: 

  rp bis = koefisien korelasi biserial 

 Mp = rerata skor siswa yang menjawab benar 

 Mt = rerata skor siswa total 

 p = proporsi skor siswa yang menjawab benar 

q
p 

S
MM

 r
t

tp
pbis

−
=
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 St = standar deviasi total 

 q = Proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal 

Validitas butir itu dihitung untuk mengetahui dengan pasti  

butir-butir manakah yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan 

instrumen. 

Dari hasil perhitungan yang dilakukan, soal yang memenuhi 

kriteria validitas dapat dilihat pada tabel.3 

Tabel.3, Ringkasan validitas soal uji coba, 

No Kriteria No Soal Jumlah % 

1. Valid 2,3,5,6,7,812,13,14,15,16,17, 

20,21,22,23,24,25,26,27,29,31

,33,34,36,37,38,39,41,43,44, 

46,48,49 

34 68% 

2. Tidak Valid 1,4,910,11,18,19,28,30,32,35,

40,42,45,47,50 

16 32% 

  

2. Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan tingkat kehandalan instrumen artinya 

sejauh mana sebuah instrumen dapat dipercaya sebagai pengumpul data. 

Suatu instrumen mempunyai reliabilitas yang tinggi apabila memberikan 

hasil yang relatif konstan pada penggunaan ulang bagi subjek berbeda 

(Arikunto, 1993:143). Perhitungan reliabilitas untuk instrumen ini 

menggunakan rumus KR-21, dengan rumus sebagai berikut: 

     (Arikunto 2002:164) 

 
⎟⎟
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⎞
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  Keterangan: 

  r11 = reliabilitas 

  k   = banyaknya butir soal 

  Σpq  = Jumlah dari pq 

  s2  = varian total  

Berdasarkan uji reliabilitas diperoleh koefisien r11 sebesar 0,865 

dengan Pada α = 5% dengan n = 24 diperoleh r tabel = 0 karena r11 > rtabel , maka 

dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel. 

3. Taraf kesukaran  

Taraf kesukaran soal adalah angka yang menjadi indikator mudah 

sukarnya soal bagi sekelompok siswa. Soal yang baik adalah soal yang tidak 

terlalu mudah tetapi juga tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak 

akan meningkatkan usaha siswa dalam memecahkan masalah, sedang soal 

yang terlalu sukar akan membuat siswa kehilangan semangat untuk 

mengerjakan lagi. Tingkat kesukaran soal dapat dilihat dari indeks kesukaran 

soal. Rumus yang digunakan sebagi berikut : 

IK = 
JSBJSA
JBBJBA

+
+    ( Arikunto, 1998: 208) 

  keterangan: 

  IK    = Indeks kesukaran 

  JBA = jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal pada kelompok  

           atas 

  JBB = jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal pada kelompok  

          bawah 
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  JSA = banyaknya siswa pada kelompok atas 

  JSB = banyaknya siswa pada kelompok bawah 

 

   Tabel 4. Kriteria Tingkat Kesukaran Soal 

Interval IK Kriteria 

0,0  <  IK  ≤  0,3 

0,3  <  IK  ≤  0,7 

0,7  <  IK  ≤  1,00 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

 

Dari hasil perhitungan yang dilakukan, soal yang memenuhi kriteria 

tingkat kesukaran dapat dilihat pada tabel.5, 

Tabel.5, Ringkasan Tingkat kesukaran soal uji coba 

No Kriteria No Soal Jumlah % 

1. Sukar 1,3,8,10,15,18,19,20,26,27,34,35,

40,41,42,47 

16 32% 

2. Sedang 2,5,6,12,13,14,21,22,23,29,31,32,

33,36,38,39,43,44,45,46,48,49,50 

23 46% 

3. Mudah 4,7,9,11,16,17,24,25,28,30,37 11 22% 

 

4. Daya Pembeda 

Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

kelompok siswa-siswa pandai (upper group) dengan siswa-siswa yang 

dianggap kurang pandai (lower group). Soal dianggap mempunyai daya 
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pembeda yang baik jika soal tersebut dijawab benar oleh kebanyakan siswa 

pandai dan dijawab salah oleh kebanyakan siswa kurang pandai. Makin 

tinggi daya pembeda soal, makin baik pula kualitas soal tersebut. Rumus 

yang digunakan sebagai berikut: 

DP =  
JSA

JBBJBA −     ( Suherman, 1990: 201) 

  Keterangan: 

  DP = Daya pembeda soal 

  JBA = jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal pada kelompok  

      atas 

  JBB = jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal pada kelompok  

       bawah 

  JSA = banyaknya siswa pada kelompok atas 

   Tabel 6. Kriteria Daya  Pembeda Soal 

Interval DP Kriteria 

DP ≤ 0,0 

0,0  <  DP  ≤  0,2 

0,2  <  DP  ≤  0,4 

0,4  <  DP  ≤  0,7 

0,7  <  DP  ≤  1,00 

Sangat Jelek 

Jelek 

Cukup 

Baik 

Sangat Baik 

 

Dari hasil perhitungan yang dilakukan, soal yang memenuhi kriteria 

Daya Pembeda dapat dilihat pada tabel.7 
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Tabel.7, Ringkasan Daya Pembeda  soal uji coba 

No Kriteria No Soal Jumlah % 

1. Baik 5,13,14,17,20,21,22,25,26,27,29,

31,34,36,39,41,48,49 

18 36% 

2. Cukup 2,3,6,7,8,12,15,16,23,24,33,37,38

,43,44,45,46, 

17 34% 

3. Jelek 1,4,9,10,11,18,19,28,30,32,35,40,

42,47,50 

15 30% 

 

 Dari 50 soal yang diujicobakan, yang digunakan dalam penelitian ada 34                                

soal yaitu soal no  : 

2,3,5,6,7,8,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,29,31,33,34,36,37,38,

39,41,43,44,46,48,49. 

 

F.  Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ada 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.  

Pada analisis tahap akhir digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

peningkatan hasil belajar setelah pembelajaran dari kedua kelompok sampel.  

  a. Uji Normalitas 
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 Uji ini berfungsi untuk mengetahui apakah data yang diperoleh  

terdistribusi normal atau tidak. Jika data terdistribusi normal uji 

statistiknya adalah parametrik sedangkan jika data terdistribusi tidak 

normal data diuji dengan statistik nonparametrik. Uji normalitas yang 

digunakan adalah uji chi kuadrat, persamaannya sebagai berikut: 

χ2 = 
( )∑

=

−k

li Ei
EiOi 2

     (Sudjana 1996:293) 

Keterangan: 

χ2  = chi kuadrat 

Oi = frekuensi hasil pengamatan 

Ei = frekuensi harapan 

 Menurut sudjana (1996:293), hasil perhitungan nilai χ2  , 

dikonsultasikan dengan nilai χ2  pada tabel dengan dK = K-3 (dimana K 

adalah banyaknya kelas interval), dengan taraf signifikansi 5%, jika χ2 

lebih kecil dari harga χ2  tabel , data tersebut terdistribusi normal, begitu 

juga sebaliknya jika χ2  lebih besar dari harga χ2  tabel, data yang 

dianalisis tidak terdistribusi normal.  

  b. Uji Homogenitas Populasi 

 Uji ini untuk mengetahui seragam tidaknya varians sampel-sampel 

yang diambil dari populasi yang sama (Arikunto 1998:278). Untuk 

menguji kesamaan varians dari K buah kelas (K ≥  2) populasi, digunakan 

uji Bartlett (Sudjana, 1996: 261).  

Hipotasis yang diajukan adalah: 
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Ho: tidak ada perbedaan varians dari populasi 

Ha: ada perbedaan varians dari populasi 

Langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung S2 dari masing-masing kelas 

2. menghitung varians gabungan dari semua kelas dengan rumus: 

    S2 = 
( )
( )∑

∑
−

−
1

1 2

ni
Sini

  

              ni  : Jumlah sampel ke… 
     Si2 : Varians ke … 
 

3. Menghitung harga satuan B dengan rumus: 

  B = ( ) ( )1log 2 −Σ niS  

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

  χ2 = ( ) ( ){ }∑ −− 2log.110ln SiniB  

 Kriteria pengujian: 

 Tolak Ho jika χ2 hitung > χ2 (1-α)(k-1), untuk taraf signifikansi 5 %. 

 Apabila varians yang dimiliki oleh sampel-sampel yang 

bersangkutan tidak jauh beda, maka sampel-sampel tersebut cukup 

homogen. Pada penelitian ini jika varians homogen maka dapat 

disimpulkan bahwa pengunaan pembelajaran berbantuan komputer dalam 

upaya meningkatkan hasil belajar pokok bahasan konsep larutan, dapat 

digunakan untuk semua kelas yang dijadikan sebagai populasi dalam 

penelitian ini. Uji homogenitas ini dilakukan pada data nilai ulangan akhir 

semester I Kimia Kelas XI SMK NU 02 Rowosari Kab. Kendal. 
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1. Analisis varians populasi 

 Analisis varians digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

persamaan rata-rata kondisi awal popoulasi. Dalam analisis varians ini 

hipotesis statistik yang diuji adalah : 

Ho : tidak ada perbedaan rata-rata kondisi awal populasi 

Ha : ada perbedaan rata-rata kondisi awal populasi 

 Untuk  pengujian hipotesis tersebut digunakan uji F dengan 

bantuan tabel analisis varians seperti pada tabel 8. 

 Tabel 8. Tabel persiapan anava 

Sumber  Variasi Dk JK KT F 
Rata-rata 1 RY RY:1  
Antar Kelompok k-1 AY A=AY(k-1) 

F=A/D Dalam Kelompok ( )∑ −1ni  DY D=DY: ( )( )∑ −1ni  
Total ∑ni  ∑ 2χ   

(Sudjana, 1996:305) 

Keterangan : 

RY = (∑ 2χ )/n 

AY = ( ) RYnjj −∑ /2χ  

JK tot = ∑ 2iχ  

DY = Jk tot- RY - AY 

 Hasil dikonsnsultasikan dengan Ftabel , apabila Fhitung < Ftabel dengan 

dk1 = (k-1) berbanding dk2 = ( )∑ −1ni  dan α = 5% maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho diterima yang berarti populasi mempunyai 

kondisis awal yang relatif sama. 
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 b. Uji kesamaan dua varians data peningkatan hasil belajar 

 Analisis varians digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

persamaan kedua kelas sampel. Dan hasilnya untuk menentukan rumus t-

test yang akan digunakan pada uji perbedaan dua rata-rata data 

peningkatan hasil belajar. 

F= 
terkecilvarians

terbesarvarians
   (Sudjana, 2002:250) 

 Peluang untuk distribusi adalah α1  (α adalah signifikansi dalam 

hal ini 5%) dan derajat kebebasan untuk pembilang n1-1 derajat kebebasan 

untuk penyebut n2-1. Kriteria pengujiannya adalah: 

a. Jika Fhitung > F ( )( )tabelnn 12115,0 −−α , maka varians kedua kelompok sampel 

berbeda 

b. Jika Fhitung < F ( )( )tabelnn 12115,0 −−α , maka varians kedua kelompok sampel 

sama 

 
c. Uji perbedaan dua rata-rata peningkatan hasil belajar 

 Untuk menguji perbedaan dua rata-rata data peningkatan hasil belajar 

antara kelompok eksperimen dan kontrol digunakan uji t atau t’. Uji t 

digunakan apabila kedua kelompok mempunyai varians yang sama, dan t’ 

digunakan apabila kedua kelompok mempunyai varians yang relative 

berbeda.  

 Dalam hal uji perbedaan dua rata-rata peningkatan hasil belajar, 

hipotesis statistik yang diajukan adalah: 
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Ho: 21 μμ ≤ yang berarti nilai rata-rata peningkatan hasil belajar 

kelompok eksperimen kurang dari atau sama dengan rata-rata 

peningkatan belajar kelompok kontrol. 

Ha: 21 μμ > yang berarti rata-rata peningkatan hasil belajar kelompok 

eksperimen lebih tinggi daripada kelompok kontrol. 

 Dalam uji perbedaan rata-rata peningkatan hasil belajar, kriteria 

pengujiannya sebagai berikut: 

1) Terima Ho jika )221)(1( −+−< nnhitung tt α , hal ini berarti rata-rata 

peningkatan hasil belajar kelompok eksperimen kurang dari atau sama 

dengan rata-rata peningkatan hasil belajar kelompok kontrol. 

2) Tolak Ho jika )221)(1( −+−≥ nnhitung tt α , hal ini berarti rata-rata peningkatan 

hasil belajar kelompok eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata 

peningkatan hasil belajar kelompok kontrol. 

 Berdasarkan hasil uji kesamaan dua varians, apabila kedua 

kelompok mempunyai varians yang sama, maka rumus t-test yang 

digunakan adalah: 

 t= 

2
1

1
1

21

nn
S +

Χ−Χ  

 dengan  

 ( ) ( )
2

11

21

2
22

2
112

−+
−+−

=
nn

SnSnS      (Sudjana 2002:239) 

 Keterangan: 

 Χ 1 = rata-rata kelompok eksperimen 
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 Χ 2 = rata-rata kelompok kontrol 

 n1 = jumlah anggota kelompok eksperimen 

 n2 = jumlah anggota kelompok kontrol 

 2
1S  = varians kelompok eksperimen 

 2
2S = varians kelompok kontrol 

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

(1-α ), α taraf signifikan (Sudjana, 2002:243). 

Dalam penelitian ini diambil taraf signifikan α = 5%. 

 Berdasarkan uji kesamaan varians, apabila diperoleh kesimpulan 

varians kedua sampel tidak sama, maka rumus t-test yang digunakan 

adalah: 

t’ = 

21

2
2

2
1

21

n
S

n
S

+

Χ−Χ  

kriteria pengujian yang digunakan adalah tolak hipotesis Ho jika: 

t’
21

2211

WW
tWtW

+
+

≥  

dengan  
2

2
2

2
1

2
1

1 ,
n
SW

n
SW ==  

t1 = )11)(1( −− nt α  

t2 = )12)(1( −− nt α  

α = taraf signifikansi 
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d. Uji Peningkatan hasil belajar 

 Uji ini bertujuan untuk menguji perbedaan antara hasil pre test dan 

post test dari masing-masing kelompok sampel atau untuk melihat ada 

tidaknya peningkatan hasil belajar yang signifikan. 

Dalam pengujian ini digunakan hipotesis : 

Ho: 2μ ≤ 1μ yang berarti tidak ada peningkatan yang nyata 

Ha: 2μ > 1μ yang berarti ada peningkatan yang nyata 

Rumus yang digunakan untuk pengujian hipotesis: 

t=

n
S
B

b
 

Keterangan: 

=B selisih rata-rata skor hasil belajar sebelum dan sesudah perlakuan 

=bS standar deviasi selisih skor 

n = subyek penelitian 

 e.  Uji Efektivitas Pembelajaran 

 Uji efektivitas dilakukan untuk mengetahui efektifitas 

pembelajaran yang menggunakan media komputer pada kelompok 

eksperimen dan yang menggunakan pembelajaran konvensional pada 

kelompok kontrol. Uji efektivitas dalam analisis ini dilakukan dengan uji 

estimasi rata-rata. Dapat digunakan rumus: 

    
n

tX v
σ

μ .
_

).(475,0±=  

    atau 
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n

tX v
σ.).(475,0

_

− < μ < 
n

tX v
σ.).(475,0

_

+  

Dengan, 

−

X  = rata-rata hasil belajar 

t(0,475ν )  = bilangan t didapat dari tabel normal baku untuk p (0,975) 

S  = Simpangan baku 

n  = ukuran sampel 

μ  = taksiran nilai rata-rata 

rumus diatas digunakan untuk n/N < 5 %, sedangkan untuk n/N > 5% 

digunakan rumus: 

    
1

..
_

).(475,0 −
−

±=
N

nN
n

tX v
σμ  

     atau  

     
1

..).(475,0

_

−
−

−
N

nN
n

tX v
σ <μ < 

1
..).(475,0

_

−
−

+
N

nN
n

tX v
σ  

   ( Sudjana 1996: 201-202) 

 Selain estimasi rata-rata, uji efektivitas juga dilakukan dengan 

estimasi proporsi untuk memprediksi seberapa banyak siswa yang dapat 

mencapai ketuntasan belajar. Rumus yang digunakan adalah, 

 p-
n
qpZ ..475,0 < µ < p+

n
qpZ .

475,0  

 (Sudjana, 1996:205) 

 Keterangan: 
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 p = Proporsi siswa yang mencapai ketuntasan belajar (nilai ≥ 65) 

 q = 1-p 

 n = Jumlah siswa 

  Sesuai dengan teori belajar tuntas yaitu seorang peserta didik 

dipandang tuntas belajar jika ia mampu menyelesaikan, mengusai kompetensi 

atau mencapai tujuan pembelajaran minimal 65% dari seluruh tujuan 

pembelajaran, sekurang-kurangnya 85% dari jumlah peserta didik yang ada 

dalam kelas tersebut. (Mulyasa 2004: 99) 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Pelaksanaan penelitian 

 Penelitian dilaksanakan pada tanggal 28 Mei  sampai 7 Juni  2007 di SMK 

NU 02 Rowosari Kab. Kendal. Sampel yang digunakan adalah siswa kelas 

IIMO1 sebagai kelas eksperimen dan kelas IIMO2  sebagai kelas kontrol. 

Pada kedua kelas dilaksanakan 3 tahap kegiatan yaitu pre test, pembelajaran 

dan post test. Pre test digunakan untuk mengetahui kondisi awal siswa, dan 

post test digunakan untuk mengetahui kondisi akhir setelah pembelajaran.

 Pembelajaran dari kedua kelompok menggunakan metode yang berbeda, 

yaitu menggunakan pembelajaran berbantuan komputer untuk kelas 

eksperimen dan metode dengan pendekatan konvensional untuk kelas kontrol 

dan materi yang diajarkan pada kedua kelas adalah sama. 

a. Kelas Eksperimen 

 Dalam penelitian ini yaitu menggunakan pembelajaran berbantuan 

komputer. Setiap kegiatan belajar mengajar guru memberikan materi yang 

dipelajari sesuai dengan yang ada diprogram komputer  dalam bentuk file atau 

CD disini siswa dalam pelajaran diharap tidak mencatat apa yang diterangkan 

guru. Pada kegiatan ini pelajaran diselingi dengan tanya jawab dan latihan-

latihan soal- soal yang ada dalam program komputer tersebut. Setiap 

pertemuan diberikan soal evaluasi setiap akhir pelajaran. 
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b. Kelas Kontrol 

 Materi pelajaran yang dipelajari sama dengan kelompok eksperimen, 

hanya langkah kegiatannya yang berbeda . Pelaksanaan pembelajaran pada 

kelompok kontrol dengan pendekatan konvensional meliputi ceramah diskusi, 

tanya jawab dan latihan soal. 

2. Analisis data peningkatan hasil belajar siswa  

a. Deskriptif kemampuan awal siswa 

Kemampuan awal siswa sebelum diadakan pembelajaran dari kedua 

kelompok dapat dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8. Kemampuan awal siswa sebelum pembelajaran 

Sumber variasi Eksperimen Kontrol 
N 23 22 
Rata-rata 4,33 3,76 
Varians 0,7069 0,8800 
Standart deviasi  0,84 0,94 
Maksimal 5,33 6,00 
Minimal 2,0 2,0 

(sumber: data pre test) 

Berdasarkan tabel tersebut, dari 23 siswa kelompok eksperimen rata-rata 

kemampuan awalnya mencapai 4,33 , sedangkan dari 22 siswa kelompok 

kontrol mencapai 3,76. Kemampuan awal tertinggi kelompok eksperimen 5,33 

Sedangkan kelompok kontrol sama 6,0 , dan kemampuan terendah kelompok 

eksperimen 2,0  sedangkan untuk kelompok kontrol sama 2,0. Tampak bahwa 

kemampuan awal kedua kelompok tersebut masih dibawah batas ketuntasan 

yaitu 6,5. 
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b. Uji Normalitas data pre test 

 Hasil Uji normalitas data pre test dari kedua kelompok dapat dilihat pada 

tabel 9. 

Tabel 9. Hasil Uji Normalitas data pre test.  

Sumber Variasi  Eksperimen Kontrol 
2
hitungχ  6,1874 7,3078 

Dk 3 3 

X2 tabel 7,81 7,81 

Kriteria Normal Normal 

  
Berdasarkan hasil analisis X2 hitung untuk kelompok eksperimen sebesar 6,1874 

dan kelompok kontrol 7,3078. Kedua nilai tersebut kurang dari X2 tabel pada 

tabel signifikasi 5% dengan dk = 3 yaitu 7,81, yang berarti bahwa kedua data 

tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan hasil analisis ini dapat digunakan 

sebagai pertimbangan dalam analisis selanjutnya yaitu menggunakan statistika 

parametrik. 

c. Uji kesamaan dua varians data pre test . 

  Hasil uji kesamaan varians data pre test antara kelompok eksperimen dan 

kontrol dapat dilihat pada tabel 10. 

Tabel 10. Hasil uji kesamaan varians data pre test. 

Kelompok Varians Dk F hitung F tabel 

Eksperimen 0,7069 22 1,2449 2,394 

Kontrol 0,8800 21 

 
 Berdasarkan analisis tersebut , diperoleh F hitung sebesar 1,2449 < F tabel 

(2,394) dengan dk (22, 21) yang berarti bahwa kelompok mempunyai varians 

yang tidak berbeda. 
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d. Uji Perbedaan dua rata-rata pre test. 

 Hasil Uji kesamaan rata-rata dat pre test antara kelompok eksperimen dan 

kontrol dapat dilihat pada tabel 11. 

Tabel 11. Uji Perbedaan dua rata-rata pre test.  

Kelompok Rata-rata dk t hitung t tabel 
Eksperimen 4,33  2,164 2,02 
Kontrol 3,76  

 

 Berdasarkan tabel tersebut diperoleh t hitung sebesar 2,164 yang berada diluar 

daerah penerimaan Ho yaitu antara -2,.02 sampai +2,02 . Hal ini menunjukkan 

bahwa antara kelompok eksperimen dan kontrol kemampuan awalnya ada 

perbedaan dalam memahami pokok bahasan konsep larutan sebelum 

mengikuti pelajaran. 

3. Analisis data hasil belajar siswa setelah pembelajaran. 

a. Deskripsi data hasil belajar. 

 Hasil belajar siswa setelah mengikuti pelajaran dari kedua kelompok dapat 

dilihat pada tabel 12. 

Tabel 12. Deskripsi data hasil belajar setelah pembelajaran. 

Sumber variasi Eksperimen Kontrol 
N 23 22 
Rata-rata 6,76 4,92 
Varians 0,3853 0,8237 
Standart deviasi  0,62 0,91 
Maksimal 7,94 6,76 
Minimal 5,29 3,00 

(sumber: data post test) 

Berdasarkan tabel tersebut, dari 23 siswa kelompok eksperimen rata-rata 

hasil belajar setelah pembelajaran mencapai 6,76 sedangkan dari 22 siswa 
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kelompok kontrol mencapai 4,92. Hasil belajar tertinggi kelompok eksperimen 

dapat mencapai 7,94 dan terendah 5, 29. Pada kelompok kontrol, nilai 

tertinggi 6,76 dan 3,00. 

b. Uji Normalitas data post test. 

 Hasil Uji normalitas data post test dari kedua kelompok dapat dilihat pada 

tabel 13.  

Tabel 13. Hasil Uji Normalitas data post test. 

 

Sumber variasi Eksperimen Kontrol 
2
hitungχ  3,7312 7,6634 

Dk 3 3 
2
tabelχ  7,81 7,81 

Kriteria normal normal 
 

Berdasarkan hasil analisis 2
hitungχ  untuk kelompok eksperimen sebesar 

3,7312 dan kelompok kontrol 7,6634. Kedua nilai tersebut kurang dari 2
tabelχ  

pada tabel signifikansi 5% dengan dk=3 yaitu 7,81 yang berarti bahwa kedua 

data tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan hasil analisis ini dapat 

digunakan sebagai pertimbangan dalam analisis selanjutnya yaitu 

menggunakan statistika parametrik. 

c. Uji kesamaan dua varians data post test. 

 Hasil Uji kesamaan varians data post test antara kelompok eksperimen dan 

kontrol dapat dilihat pada tabel 14. 

Tabel 14. Hasil Uji kesamaan Varians data post test. 
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Kelompok Varians dk Fhitung Ftabel 

Eksperimen 0,3853 22 
2,1379 2,394 

Kontrol 0,8237 21 

 

Berdasarkan tabel memperoleh Fhitung = 2,1379 sedangkan Ftabel (2,394) 

dengan dk (22,21). Karena Fhitung (2,1379) < Ftabel (2,394) yang berarti bahwa 

kedua kelompok mempunyai varians yang tidak berbeda. Berdasarkan analisis 

ini maka dalam pengujian hipotesis penelitian dapat digunakan uji t. 

d. Uji perbedaan rata-rata post test. 

 Hasil Uji kesamaan rata-rata post test antara kelompok eksperimen dan 

kontrol dapat dilihat pada tabel 15. 

Tabel 15. Uji perbedaan rata-rata post test. 

Kelompok Rata-rata dk thitung ttabel Kriteria 
Eksperimen 6,76 43 7,981 1,68 berbeda Kontrol 4,92 

 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh thitung sebesar 7,981 > ttabel (1,68), 

yang berarti ada perbedaan yang signifikan, dimana rata-rata kelompok 

eksperimen lebih besar daripada kelompok kontrol. 

e. Uji Peningkatan hasil belajar. 

 Untuk menguji peningkatan hasil belajar setelah pembelajaran dari 

kelompok eksperimen dan kontrol, dapat dilihat dari hasil uji peningkatan 

seperti pada tabel 16. 
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Tabel 16. Hasil Uji Peningkatan hasil belajar. 

Sumber Variasi Eksperimen  Kontrol 
Peningkatan 2,43 1,17 
% peningkatan 35,99 23,69 
thitung_ 14,33 8,27 
dk 22 21 
ttabel 1,72 1,72 
Kriteria signifikan signifikan 

 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh thitung untuk kelompok eksperimen 

sebesar 14,33> ttabel (1,72) yang berarti ada peningkatan hasil belajar yang 

signifikan. Pada kelompok eksperimen ini hasil belajar meningkat 35,99%. 

Pada kelompok kontrol diperoleh thitung sebesar 8,27 > ttabel (1,72) yang berarti 

ada peningkatan hasil belajar yang signifikan. Pada kelompok kontrol ini hasil 

belajar meningkat 23,69%. 

f. Uji Kesamaan dua varians peningkatan hasil belajar. 

 Hasil Uji kesamaan dua varians peningkatan hasil belajar mata pelajaran 

kimia pokok bahasan konsep larutan siswa kelas XI SMK NU 02 Rowosari 

Kab. Kendal pada kelompok eksperimen yang menggunakan pembelajaran 

berbantuan komputer dan kelompok kontrol yang menggunakan metode 

konvensional.  

Kelompok Varians dk Fhitung Ftabel 

Eksperimen 0,6638 22 
1,5198 2,394 

Kontrol 0,4368 21 

 

Berdasarkan tabel diperoleh  Fhitung 1,5198 sedangkan Ftabel (2,394) dengan 

dk(22,21). Karena Fhitung (1,5198) < Ftabel (2,394) berarti tidak ada perbedaan 
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(ada kesamaan) dua varians peningkatan hasil belajar belajar mata pelajaran 

kimia pokok bahasan konsep larutan siswa kelas XI SMK NU 02 Rowosari 

Kab. Kendal pada kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

g. Uji Perbedaan rata-rata peningkatan hasil belajar antara kelompok 

eksperimen dan kontrol dapat dilihat pada tabel 18. 

Tabel 18. Uji perbedaan rata-rata peningkatan hasil belajar. 

Kelompok Rata-rata dk thitung ttabel Kriteria 
Eksperimen 2,43 43 5,721 1,68 berbeda Kontrol 1,17 

 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh thitung sebesar 5,721 > ttabel (1,68), 

yang berarti ada perbedaan peningkatan hasil belajar yang signifikan, dimana 

peningkatan kelompok eksperimen lebih besar daripada kelompok kontrol. 

h. Data hasil penilaian psikomotorik kelas eksperimen, sebagai kelas yang 

diteliti dilihat pada lampiran. 

5 Aspek penilaian : 

A.  Partisipasi dalam pembelajaran Komputer 

B. Sering mengajukan pertanyaan 

C. Memberi banyak gagasan atau usul terhadap suatu masalah 

D. Ketelitian dalam megoperasikan komputer (Memahami materi, contoh 

soal,  latihan soal, dsb) 

E. Orisinil dalam mengungkapkan gagasan untuk menyelesaikan masalah 

Panduan Skoring : 

1 : Tidak pernah 



48 

 

2.: Jarang 

3: Sering 

4: Sering sekali 

5: Selalu. 

Skor tertinggi dari hasil penilaian = 19, skor terendah = 12 

i. Data hasil penilaian afektif kelas eksperimen dengan kelas kontrol, dilihat 

pada lampiran. 

 

B. Pembahasan  

 Berdasarkan hasil uji kesamaaan rata-rata data keadaan awal yang berupa 

nilai pre test dapat diketahui bahwa kedua kelompok tidak mempunyai 

perbedaan varians dan perbedaan rata-rata kemampuan awal yang signifikan, 

sehingga dapat dikatakan kedua kelompok mempunyai keadaan awal yang 

sama. Hal ini ditunjukkan dari data pre test kedua kelompok pada tabel 8 

bahwa kemampuan awal eksperimen 4,33 , sedangkan kelompok kontrol 3,76. 

Melalui uji t (pada tabel 11) diperoleh thitung sebesar 2,164  yang berada pada 

daerah penolakan  Ho yaitu pada selang-2,02 sampai +2,02  yang merupakan 

batas kritik uji t untuk taraf kesalahan 5% dengan dk = 43. Hal ini berarti 

bahwa  ada perbedaan kemampuan belajar awal dari kedua kelompok. 

 Setelah diberi perlakuan berupa pembelajaran dengan menggunakan 

pembelajaran berbantuan komputer pada kelompok eksperimen dan 

pembelajaran dengan metode konvensional pada kelompok kontrol diperoleh 

hasil belajar kedua kelompok tesebut berbeda secara signifikan. Data   ini 
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ditunjukkan melalui hasil uji t (tabel 15) yang diperoleh thitung sebesar 7,981 > 

ttabel (1,68) yang berarti Ho ditolak. Dengan penolakan Ho ini berarti bahwa 

hasil belajar siswa yang menggunakan pembelajaran berbantuan komputer 

lebih baik daripada hasil belajar siswa yang menggunakan pembelajaran 

konvensional. 

 Pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berbantuan komputer 

pada kelompok eksperimen dan pembelajaran dengan metode konvensional 

pada kelompok kontrol diperoleh suatu temuan yaitu adanya perbedaan rata-

rata belajar yang signifikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 8. diperoleh rata-

rata kelompok eksperimen sebesar 4,33 dan setelah pembelajaran menjadi 

6,76 seperti pada tabel 12. Melalui uji t seperti pada tabel 16 diperoleh thitumg 

14,33 > ttabel (1,72), yang berarti Ha diterima. Diterimanya Ha berarti 

kelompok eksperimen yaitu pembelajaran yang menggunakan pembelajaran 

berbantuan komputer mempunyai peningkatan yang lebih tinggi atau lebih 

baik yaitu sebesar 35,99%. Sedangkan tabel 8 rata-rata kelompok kontrol 

sebesar 3,76 setelah menggunakan metode konvensional rata-rata mencapai 

4,92. Melalui uji t (pada tabel 15) diperoleh thitung  7981  > ttabel (1,68) yang 

berati Ha diterima berarti ada peningkatan  hasil belajar yaitu sebesar 23,69%. 

 Berdasarkan teori belajar tuntas, maka seorang siswa dipandang tuntas 

belajar jika ia mampu menguasai kompetensi atau mencapai tujuan 

pembelajaran minimal 65% dari seluruh tujuan pembelajaran (Mulyasa, 

2002:99). Berdasarkan analisis tahap akhir dengan menggunakan uji 

ketuntasan belajar diperoleh dari hasil belajar kelompok eksperimen lebih dari 
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6,5 maka dapat disimpulkan hasil belajar siswa yang menggunakan 

pembelajaran berbantuan komputer telah mencapai ketuntasan belajar, sedang 

pada kelas kontrol hasil belajar kurang dari 6,5 yang dapat dikatakan belum 

mencapai ketuntasan belajar. 

 Menurut data uji perbedaan rata-rata peningkatan hasil belajar, terlihat 

bahwa peningkatan hasil belajar kedua kelompok tersebut berbeda secara 

signifikan. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t (tabel 15) yang diperoleh thitung 

sebesar 7,981  > ttabel (1,68) yang berati tolak Ho. Dengan penolakan Ho, maka 

dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan peningkatan hasil belajar antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yaitu pembelajaran eksperimen 

yang menggunakan pembelajaran berbantuan komputer pokok bahasan konsep 

larutan mata pelajaran kimia lebih besar daripada peningkatan hasil belajar 

siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional.  

   Mata pelajaran yang tergolong sulit, salah satu penyebabnya adalah 

materi pelajaran kimia bersifat abstrak. Untuk memudahkan proses belajar 

– mengajar biasanya  digunakan alat peraga atau demo. Alternatif lain agar 

konsep-konsep kimia mudah dipahami adalah dengan memanfaatkan 

komputer sebgai media dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran Kimia, 

Komputer memainkan dua peranan. Yaitu komputer merupakan bagian 

sistem penyampaian bahan pelajaran dan kedua adalah untuk penelitian . 

Pembelajaran dengan komputer akan memberi kesempatan pada siswa 

untuk mendapatkan materi pembelajaran yang otentik dan dapat 
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berinteraksi secara luas, pembelajaran pun menjadi lebih bersifat pribadi 

yang akan memenuhi kebutuhan strategi pembelajaran yang berbeda-beda.    

  Komputer multimedia mulai mendapat perhatian pada saat 

digunakan untuk pelatihan dan pendidikan dari satu keadaan ke keadaan 

lain dengan siswa. Presentasi multimedia dapat menggunakan beberapa 

macam  teks, chart, audio, video, animasi, simulasi atau foto. Bila macam-

macam komponen tersebut digabungkan secara interaktif, akan 

menghasilkan suatu pembelajaran yang efektif. Kemajuan kemampuan 

komputer untuk secara tepat berinteraksi dengan individu, menyimpan dan 

memproses sejumlah besar informasi dan bergabung dengan media lain 

untuk menampilkan serangkaian besar stimulasi audio visual, menjadikan 

serangkaian besar stimulasi audio visual menjadikan komputer media 

yang dominan dalam pembelajaran. Dengan cepat komputer menjadi 

sesuatu yang lumrah digunakan dalam berbagai kegiatan instruksional 

siswa dapat memilih pelajaran yang diinginkan dan komputer dapat 

memantau kemajuan proses belajar siswa ( Sutopo 2003 : 25). Menurut 

Anderson (1994 : 197) CAI ( Computer Assisted Instruction) secara luas 

ialah penggunanaan komputer secara langsung dengan siswa untuk 

menyampaikan isi pelajaran, memberikan latihan-latihan dan tes kemajuan 

belajar siswa. Karena keluwesan dan kemampuan suatu komputer untuk 

memberikan pembelajaran yang bervariasi, maka komputer dapat 

dianggap sebagai peranan seorang tutor yang sabar tanpa batas. 
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  Pembelajaran kimia berbantuan komputer ini bertujuan agar siswa 

lebih efektif dan terarah langsung pada intisari atau point-point penting 

yang terdapat dalam materi pokok. Hal ini terlihat dari hasil post test yang 

lebih baik dibandingkan dengan kelas yang tanpa menggunakan 

pembelajaran berbantuan komputer. Dengan menggunakan pembelajaran 

berbantuan komputer maka para siswa akan mendapat bekal belajar yang 

sistematis, efektif, dan efisien. Dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan bahwa penggunaan pembelajaran kimia berbantuan komputer 

ini dapat meningkatkan hasil belajar pokok bahasan konsep larutan mata 

pelajaran kimia siswa kelas XI semester II SMK NU 02 Rowosari Kab. 

Kendal.     
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

- Pembelajaran ilmu kimia pokok bahasan Konsep Larutan berbantuan 

komputer (Borland Delphi 7.0) dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas XI semester II SMK NU 02 Rowosari Kab. Kendal tahun pelajaran 

2006/2007 sebesar 35,99% dihitung dari uji peningkatan hasil belajar dan 

harga selisih rata-rata hasil post test dengan pre test.   

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh , maka peneliti memberikan 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Dalam proses belajar mengajar hendaknya guru mata pelajaran Kimia 

mengefektifkan penggunaan komputer sebagai media pembelajaran karena 

lebih efektif meningkatkan hasil belajar siswa. 

2.  Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut penggunaan pembelajaran 

berbantuan komputer tidak hanya dalam materi pokok kimia saja, tetapi 

juga dalam pembelajaran di materi pokok yang lain dengan populasi yang 

lebih luas sehingga diperoleh simpulan yang lebih meyakinkan. 
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