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MOTTO
َ ُُِْْ ُ اَُّ ِ ُ ُ اُْْ َ وَ ُِ ُ ِ ُ ُ ا
Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu
(Al-baqarah: 185)

Hidup adalah nikmat yang harus disyukuri
adalah amanah yag harus dipertanggung jawabkan
adalah ibadah yang harus dilaksanakan
adalah kesempatan yang harus dipergunakan
adalah proses perjuangan yag harus dijalani
adalah kehormatan yang harus dipertahankan
adalah ujian dan cobaan yang harus diwaspadai
ia juga adalah kenyataan-kenyataan yang tidak bisa dihindari
(KH Muhammad Idris Djauhari)
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INTISARI
PENGARUH NOVEL KIMIA DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN
TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP DAN MOTIVASI BELAJAR
PESERTA DIDIK PADA MATERI
POKOK HIDROKARBON
Oleh:
Zulfah
NIM. 09670040
Dosen Pembimbing: M. Agung Rokhimawan, M.Pd
Telah dilakukan penelitian pengaruh novel kimia dalam kegiatan pembelajaran
terhadap pemahaman konsep dan motivasi belajar peserta didik. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan novel kimia dalam kegiatan
pembelajaran terhadap pemahaman konsep dan motivasi belajar peserta didik di
kelas X SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta pada tahun pelajaran 2012/2013.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen semu (quasy eksperimen). Desain
penelitian yang digunakan adalah desain penelitian non equivalent control group
design. Pengumpulan data dilakukan menggunakan lembar soal pretest dan postest
serta lembar skala motivasi belajar peserta didik terhadap penggunaan novel kimia.
Analisis data untuk motivasi belajar peserta didik menggunakan uji normalitas, uji
homogenitas dan scoring rata-rata. Sedangkan analisis data untuk soal pemahaman
konsep dengan uji normalitas dan uji homogenitas serta dilanjutkan dengan
menggunakan uji one way anova untuk dua sampel yang satu sama lain saling
berhubungan.
Hasil dari analisis data penelitian ini yaitu pada motivasi belajar peserta didik
rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol masing-masing adalah 72,79 dan 69,43.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata motivasi belajar kelas eksperimen lebih
besar dari rata-rata kelas kontrol. Rata-rata tersebut termasuk dalam kategori baik
menurut Sukardjo yaitu berada diantara 67,998 dan 83,994 untuk kategori baik. Pada
aspek pemahaman konsep, untuk data posttest berdistribusi normal dengan nilai sig
kelas eksperimen dan kontrol masing-masing adalah 0,08 dan 0,35. Pada uji
homogenitas data homogen dengan nilai sig 0,322. Rata-rata nilai posttest masingmasing kelas adalah 70,44 dan 65,33. Selanjutnya menggunakan uji one way anova
yang menunjukkan nilai Fhitung > Ftabel yaitu 4,787 > 3,995. Hal ini berarti sumber
belajar novel kimia pada materi pokok hidrokarbon memberi pengaruh yaitu
pengaruh positif pada kegiatan pembelajaran kimia.
Kata
kunci:
novel
kimia,
motivasi
belajar,
pemahaman
konse
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Kimia merupakan salah satu mata pelajaran yang konsep-konsepnya sebagian

besar bersifat abstrak. Konsep-konsep yang abstrak tersebut terkadang membuat
peserta didik kesulitan dalam memahami apa yang disampaikan oleh pendidik saat
pembelajaran kimia berlangsung. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sumber belajar
yang dapat membuat konkret konsep yang abstrak tersebut sehingga peserta didik
lebih memahami apa yang disampaikan pendidik.
Mengingat pentingnya mata pelajaran kimia, maka perlu upaya pembelajaran
yang optimal agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Pada proses pembelajaran
kimia di sekolah, konsep yang diperoleh tidak hanya berasal dari pengamatan secara
langsung tetapi juga keterlibatan pendidik dalam memilih dan menggunakan sumber
belajar yang tepat agar peserta didik mampu memahami konsep kimia yang diperoleh
dalam pembelajaran.
Melihat kenyataan yang terjadi selama ini, kegiatan pembelajaran kimia yang
berlangsung telah menggunakan berbagai metode pembelajaran, seperti ceramah;
diskusi; tanya jawab; tetapi jarang menggunakan sumber belajar yang mendukung
dan menyenangkan. Selain itu, pembelajaran tersebut masih bersifat klasikal dan
monoton serta diterapkan pada semua materi pembelajaran, sehingga menyebabkan
pembelajaran tidak menyenangkan. Akibatnya, peserta didik cenderung menjadi
jenuh dan tidak aktif dalam pembelajaran kimia. Kurang aktifnya peserta didik dalam
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pembelajaran kimia akan menyebabkan konsep-konsep kimia tidak dapat dipahami
secara baik.
Salah satu sumber belajar yang sering dipergunakan pendidik dan peserta didik
adalah buku teks. Bahkan hanya buku teks yang menjadi satu-satunya sumber belajar
yang dipergunakan pendidik dan peserta didik saat pembelajaran berlangsung.
Namun saat ini tersedianya buku teks yang berkualitas dan menyenangkan masih
jarang. Hal ini nampak dari buku-buku teks yang dipergunakan ditiap-tiap satuan
pendidikan yang memang dirancang hanya lebih ditekankan pada misi penyampaian
pengetahuan atau fakta belaka.
Salah satu jalan alternatif dalam mengatasi kelemahan tersebut adalah dengan
pemanfaatan buku pelajaran yang dapat menarik peserta didik untuk membacanya,
sekaligus dapat memberikan kesenangan dalam belajar. Hal tersebut tidak dapat
dilakukan oleh kebanyakan peserta didik karena buku pelajaran yang dimiliki tidak
dapat menarik minat peserta didik untuk membaca dan menggali isi buku pelajaran
tersebut. Menanggapi hal ini, diperlukan sumber belajar alternatif yang dapat
menarik minat mereka dalam membaca dan mempelajari buku kimia.
Berdasarkan hasil observasi di beberapa SMA/MA1 diperoleh informasi bahwa
peserta didik di sekolah tersebut belum memiliki sumber belajar yang mendukung
pembelajaran kimia. Peserta didik hanya berpedoman pada LKS saja atau buku teks
saja untuk belajar di sekolah maupun di rumah. Begitu pula dengan adanya sumber

1

SMA Taman Madya Jetis (15 November 2012), MA Ali Maksum (14 Maret 2013), SMA
Muhammadiyah 3 Yogyakarta (21 Maret 2013).

2

belajar pendukung berupa buku teks yang ada di perpustakaan masih sedikit, bahkan
untuk sumber belajar kimia kategori fiksi masih belum ada. Berdasarkan hasil
wawancara dengan beberapa peserta didik dikatakan bahwa peserta didik lebih
banyak bersikap pasif ketika proses pembelajaran di kelas berlangsung, hal tersebut
menimbulkan pertanyaan sebenarnya peserta didik ini sudah paham atau belum.
Lebih lanjut Ferra Listianti2 mengatakan, “Saya lebih suka konsep hidrokarbon
disisipkan dalam novel kimia karena menarik dan cepat masuk ke otak.” Oleh karena
itu dibutuhkan sumber belajar yang menyenangkan seperti karya-karya fiksi. Sumber
belajar yang menyenangkan tentunya akan lebih banyak dibaca dan kebanyakan dari
peserta didik lebih tertarik membaca sumber belajar kimia dalam kategori fiksi dari
pada buku paket, seperti kimia yang cenderung membosankan.
Sumber belajar akan menjadi bermakna bagi peserta didik maupun pendidik
apabila sumber belajar diorganisasi melalui satu rancangan yang memungkinkan
seseorang dapat memanfaatkan sebagai sumber belajar. Jika tidak dimanfaatkan
secara baik maka tempat atau lingkungan alam sekitar, benda, orang, dan buku hanya
sekedar tempat, benda, orang atau buku yang tidak berarti apa-apa. Sementara itu,
produk novel kimia hidrokarbon yang telah dikembangkan Oleh Zainal Arief belum
diujicobakan langsung untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pemahaman konsep
dan motivasi belajar peserta didik.
Karya fiksi seperti novel dapat diimplementasikan dalam suatu pembelajaran,
karena mencakup penilaian semua ranah baik ranah kognitif, afektif, maupun
2

Peserta didik SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta (27 Maret 2013).

3

psikomotorik. Pada ranah yang bersifat kognitif hasil belajar dari novel berkaitan
dengan pengetahuan yang banyak berhubungan dengan kemampuan berpikir seperti
mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis dan menilai. Pada ranah afektif
berhubungan dengan masalah sikap, pandangan, dan nilai-nilai yang diyakini peserta
didik terhadap novel. Pada ranah psikomotorik, keluaran hasil belajar yang diperoleh
adalah keterampilan-keterampilan gerak tertentu yang diperolehnya setelah
mengalami peristiwa belajar (Jabrohim, 1994: 55).

B.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah

sebagai berikut:
1. Adakah pengaruh penggunaan novel kimia dalam kegiatan pembelajaran
terhadap pemahaman konsep belajar peserta didik pada materi pokok
hidrokarbon?
2. Adakah pengaruh penggunaan novel kimia dalam kegiatan pembelajaran
terhadap motivasi belajar peserta didik pada materi pokok hidrokarbon?

4

C.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut:
1. Mengetahui pengaruh penggunaan novel kimia dalam kegiatan pembelajaran
terhadap pemahaman konsep belajar peserta didik pada materi pokok
hidrokarbon.
2. Mengetahui pengaruh penggunaan novel kimia dalam kegiatan pembelajaran
terhadap motivasi belajar peserta didik pada materi pokok hidrokarbon.

D.

Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak antara lain:
1. Bagi peneliti
a. Penelitian ini menambah pengalaman dan pengetahuan dalam bidang
penelitian pendidikan.
b. Penelitian ini sebagai salah satu informasi pemanfaatan sumber belajar fiksi
yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran.
2. Bagi pendidik
a. Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi para pendidik untuk
menjadikan proses pembelajaran kimia menggunakan sumber belajar novel
kimia agar lebih mudah dipahami.
b. Penelitian ini memberikan informasi tentang pengaruh sumber belajar novel
kimia terhadap pemahaman konsep dan motivasi belajar kimia.
5

3. Bagi peserta didik
a. Penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan dan memudahkan peserta
didik dalam memahami materi hidrokarbon.
b. Penelitian ini dapat membantu peserta didik memotivasi diri dalam kegiatan
pembelajaran kimia materi pokok hidrokarbon.
4. Bagi institusi pendidikan
a. Penelitian ini berfungsi sebagai referensi untuk perbaikan kualitas
pendidikan yang dilaksanakan.
b. Memberikan informasi tentang alternalif sumber belajar khususnya pada
mata pelajaran kimia.
5. Bagi mahasiswa
Selain untuk mahasiswa peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi
pertimbangan untuk dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan bagi
mahasiswa lain. Khususnya penelitian suatu karya fiksi secara kuantitatif
maupun kualitatif.

6

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:
1. Terdapat pengaruh yang positif dari penggunaan novel kimia dalam kegiatan
pembelajaran terhadap pemahaman konsep peserta didik pada materi pokok
hidrokarbon dengan rata-rata pemahaman konsep kelas eksperimen dan kontrol
sebesar 70,44 dan 65,33 dengan nilai Fhitung > Ftabel (4,787 > 3,995).
2. Terdapat pengaruh yang positif dari penggunaan novel kimia hidrokarbon
dalam kegiatan pembelajaran terhadap motivasi belajar peserta didik pada
materi pokok hidrokarbon dengan rata-rata persentase motivasi kelas
eksperimen dan kontrol sebesar 72,79 dan 69,43.
B.

Implikasi
Penggunaan novel kimia materi pokok hidrokarbon karya Zainal S.Pd.Si.,

sebagai salah satu sumber belajar yang dirancang dapat berpengaruh positif dalam
memahami konsep-konsep dalam hidrokarbon serta memotivasi peserta didik dalam
kegiatan pembelajaran kimia khususnya peserta didik di SMA Muhammadiyah 3
Yogyakarta.
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C.

Keterbatasan Penelitian
Penelitian

ini

terdapat

beberapa

keterbatasan

dalam

pelaksanaanya.

Keterbatasan penelitian tersebut antara lain:
1. Penelitian ini tidak melihat seberapa besar peningkatkan hasil belajar atau
motivasi belajar melainkan untuk mengetahui pengaruhnya baik positif
maupun negatif dari penggunaan novel kimia tersebut.
2. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan waktu, sehingga jika ada waktu lebih
lama novel kimia dapat dimainkan dalam sebuah drama dimana karakterkarakter tokoh dapat diperankan secara langsung.
D.

Saran
Berdasarkan

penelitian

tersebut

dapat

dikemukakan

beberapa

saran

diantaranya:
1. Bagi pendidik, sebaiknya memiliki sumber belajar pendukung selain buku
utama yang biasa digunakan di kelas. Sumber belajar apapun yang dapat
mendukung dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada buku
utama. Sehingga peserta didik akan lebih mudah mencapai tujuan dari
pelaksanaan pembelajaran dengan belajar mandiri maupun dibawah bimbingan.
2. Pembelajaran dengan menggunakan novel kimia materi pokok hidrokarbon
sebagai salah satu sumber belajar yang dirancang ini dapat dikembangkan lagi
sehingga selain dapat berpengaruh positif terhadap pemahaman konsep dan
motivasi belajar juga dapat digunakan untuk melihat pengaruhnya aspek-aspek
yang lain.
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