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Inovasi

Kartu Kation-Anion sebagai Inovasi Media Pembelajaran
pada Mata Pelajaran Kimia di Sekolah Menengah Atas (SMA)
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Abstract: Sebagaimana diketahui bahwa pelajaran kimia bagi sebagian besar siswa dianggap
menakutkan, karena pelajaran kimia memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, khususnya pada
pelajaran tata nama senyawa kimia yang selama ini dirasakan siswa kurang menyenangkan.
Selain mengalami kesulitan dalam memahami dan menghafal, metode yang digunakan guru
dalam peajaran tata nama senyawa kimia juga membosankan. Hal ini menyebabkan tidak
semua siswa tertarik pada pelajaran kimia. Tulisan ini menjelaskan tentang proses inovasi
media pembelajaran pada tingkat SMA untuk pelajaran kimia. Tulisan ini merupakan hasil
inovasi genuine dari penulis yang dapat dipertanggungjawabkan orisinalitasnya sehingga
karya inovasi ini telah mendapatkan novelty berupa hak cipta dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor: 050614 Tahun 2011. Penggunaan Kartu Kation-Anion ini
terbukti dapat meningkatkan kehadiran peserta didik sampai 98% serta dapat
meningkatkan nilai Ujian Nasional (UN) pelajaran kimia SMAN 2 Kota Tangerang Selatan dari
6,84 pada tahun 2014 menjadi 7,65 pada tahun 2015.
Keywords: inovasi media pembelajaran, tata senyawa kimia, SMA
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Pendahuluan
Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, pembelajaran merupakan aktivitas yang paling
utama. Keberhasilan pencapaian pendidikan banyak bergantung pada proses pembelajaran
berlangsung secara efektif serta melibatkan banyak aktivitas peserta didik. Selain metode mengajar
aspek lain yang menonjol dalam metodologi pembelajaran adalah media pengajaran sebagai alat bantu
mengajar. Kedudukan media pembelajaran sebagai alat bantu mengajar merupakan metodologi
sebagai salah satu lingkungan belajar yang diatur oleh guru dengan tujuan mempertinggi proses
belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar
yang dicapainya.
Setiap orang memerlukan pengetahuan kimia, karena kimia mempelajari segala sesuatu tentang
materi yang ada di alam. Apabila setiap orang menyadari dan mengerti bahwa kimia memberikan
banyak manfaat, mungkin tidak akan ada orang yang beranggapan kimia sebagai mata pelajaran yang
sulit, tetapi menganggap kimia sebagai mata pelajaran yang menyenangkan.
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Mengingat pentingnya kimia bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka
pembelajaran kimia di sekolah perlu upaya terus menerus untuk ditingkatkan. Agar upaya itu berhasil
secara optimal, perlu dikaji dan dikembangkan komponen-komponen yang terlibat dalam sistem
pembelajaran itu.
Guru sebagai salah satu komponen dalam proses pembelajaran harus berupaya mengembangkan
proses pembelajaran ke arah yang lebih baik. Guru harus melibatkan peserta didik secara sistematik,
memberikan motivasi kepada siswa agar peserta didik mampu mempunyai kemauan belajar lebih giat
dan sungguh-sungguh. Guru harus dapat menggunakan multi metode dan multi media dalam
pembelajaran sehingga peserta didik tidak hanya mengenal fakta, tetapi juga pengetahuan bagaimana
prosedur memperoleh fakta tersebut. Guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
melakukan kegiatan belajar sesuai kapasitasnya, menciptakan iklim yang baik dan menyenangkan.
De Porter (2000 : 23) menjelaskan pentingnya membangun ikatan emosional peserta didik yaitu
dengan menciptakan kesenangan dalam belajar, menjalin hubungan dan menyingkirkan segala
ancaman dari suasana belajar akan membantu pembelajaran mereka. Ditegaskan pula oleh Psikolog
peneliti dari Harvard, Howard Gardner (De Porter, 2000 : 23) yang menyatakan : “Di sekolah, saat anak
merasa bosan, mereka akan berontak dan berulah. Jika mereka dibanjiri tantangan, mereka akan
mencemaskan pekerjaan sekolah. Tetapi, Anda akan belajar dengan segenap kemampuan jika Anda
menyukai hal yang Anda pelajari dan Anda senang jika terlibat dalam hal tersebut.”
Proses KBM kimia masih disampaikan sebatas sebagai produk. Siswa hanya mendengar dan
mencatat hal-hal yang dianggap penting serta cenderung dituntut untuk menghafal rumus-rumus, teori
dan hukum saja. Hal ini menyebabkan siswa mudah merasa jenuh atau bosan dan tidak menyukai
pelajaran kimia yang akhirnya berdampak pada kurang maksimalnya pemahaman siswa terhadap
materi kimia. Pelajaran kimia bagi sebagian besar siswa dianggap sebagai pelajaran yang menakutkan.
Alasannya karena pelajaran kimia tidak mudah dipahami dan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Hal
ini menyebabkan tidak semua siswa tertarik pada pelajaran kimia.
Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman penulis selama mengajarkan mata pelajaran kimia
pada tahun-tahun sebelumnya, peserta didik kurang menyenangi pelajaran kimia karena dianggap sulit
dan kurang menyenangkan. Dari pengamatan dan pengalaman tersebut, terdapat beberapa
permasalahan dalam proses pembelajaran kimia, diantaranya pada tata nama senyawa kimia, peserta
didik merasakan bahwa belajar tata nama senyawa kimia kurang menyenangkan karena harus banyak
rumus kimia yang dihafalkan. Selain mengalami kesulitan dalam memahami, metode yang digunakan
guru juga membosankan sehingga peserta didik menjadi tidak kreatif karena pelajaran diberikan dalam
bentuk ceramah.
Berdasarkan fakta di atas, maka penulis melakukan inovasi dengan mengembangkan media
pembelajaran berupa ”Kartu Bermain Tata Nama Senyawa atau Kartu Kation-Anion”. Dalam hal ini
penggunaan media Kartu Bermain Pembentukan dan Tata Nama Senyawa yang dibuat sasarannya
adalah agar peserta didik lebih mudah memahami pembentukan senyawa sekaligus dapat memberi
nama senyawa yang dibentuk dari kation dan anionnya dengan rasa senang, sehingga minatnya pada
pelajaran kimia menjadi lebih besar, karena penyajian materi dengan menggunakan media lebih
menarik bagi peserta didik.
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Tujuan dan Manfaat
Tujuan pembuatan media pembelajaran Permainan Kartu Kation-Anion untuk membantu peserta
didik lebih mudah memahami pembentukan rumus kimia dan tata nama senyawa dan aplikasinya bagi
pelajaran kimia lainnya serta menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan, memotivasi, kreatif dan
bermakna. Berdasarkan tujuan di atas, maka hasil karya ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 1)
peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas dapat menciptakan kegembiraan dalam
belajar sehingga menumbuhkan kesan bahwa pelajaran kimia itu bukan pelajaran yang sulit; 2) guru
dapat menambah variasi media pembelajaran, sehingga guru memiliki multi media dan multi metode
dalam mengajar; 3) sekolah memiliki media untuk perluasan pemahaman guru dan peserta didik pada
pelajaran kimia; serta 4) kurikulum dapat disempurnakan dan dapat dimasukkan dalam kebijakan
pendidikan secara nasional untuk meningkatkan pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan,
gembira dan berbobot.

Apa Itu Inovasi ?
1. Pengertian Inovasi menurut Para Ahli
Pengertian inovasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penemuan baru yg berbeda dari yg
sudah ada atau yg sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat). Everett M. Rogers (1983)
mendefisisikan bahwa inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan
diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Pengertian inovasi
menurut Stephen Robbins (1994) adalah suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai
atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Pengertian inovasi menurut Van de Ven dan
Andrew H adalah pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang dimana dalam
jangka waktu tertentu melakukan transaksi-transaksi dengan orang lain dalam suatu tatanan
organisasi. Sedangkan menurut menurut Kuniyoshi Urabe, inovasi merupakan kegiatan satu kali pukul
(one time phenomenon), melainkan suatu proses yang panjang dan kumulatif yang meliputi banyak
proses pengambilan keputusan di dan oleh organisasi dari mulai penemuan gagasan sampai
implementasinya di pasar.
2. Empat Ciri Inovasi
a. Memiliki kekhasan / khusus artinya suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program,
tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan.
b. Memiliki ciri atau unsur kebaruan, dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai
sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki kadar Orsinalitas dan kebaruan.
c. Program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana, dalam arti bahwa suatu inovasi
dilakukan melalui suatu proses yang yang tidak tergesa-gesa, namun kegiatan inovasi
dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu.
d. Inovasi yang digulirkan memiliki tujuan, program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang
ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.
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Apa Itu Media Pembelajaran ?
1. Pengertian Media
Istilah media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari “medium” yang secara
harfiah berarti perantara atau pengantar. Makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat
menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Istilah media sangat populer
dalam bidang komuikasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi,
sehingga media yang ddigunakan disebut media pembelajaran.
Menurut Hamalik (D. Rostika, 2003 : 13) mengemukakan “yang dimaksud dengan media pendidikan
adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan
interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah” Gagne (Rahadi,
2003 : 10) menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang
dapat merangsang mereka untuk belajar. Senada dengan itu, Briggs mengartikan media sebagai alat
untuk memberikan perangsangan bagi siswa agar terjadi proses belajar.
2. Fungsi Media
Dalam proses belajar mengajar fungsi media pembelajaran tidak hanya sebagai alat bantu yang
digunakan guru, akan tetapi juga sebagai sarana untuk mengkomunikasikan pesan kepada anak didik.
Rowntree (Rostika, D. 2003 : 14) mengatakan bahwa :
a) media pembelajaran membangkitkan motivasi siswa,
b) dengan menggunakan media pembelajaran siswa dapat mengulangi apa yang telah mereka pelajari,
c) media pembelajaran dapat merangsang siswa untuk belajar dengan penuh semangat,
d) media pembelajaran dapat lebih mengaktifkan adanya respon dari siswa.
e) dengan menggunakan media pembelajaran dapat diharapkan adanya umpan balik dengan segera.
Dari pemaparan di atas, dengan penggunaan media pembelajaran tentunya diharapkan dapat
mempertinggi nilai proses belajar siswa dalam pembelajaran yang pada gilirannya dapat mempertinggi
hasi belajar yang dicapainya. Ada beberapa alasan bahwa dengan penggunaan media pembelajaran
dapat mempertinggi proses belajar siswa. Alasan pertama berkenaan dengan manfaat media
pembelajaran dalam proses belajar siswa, antara lain :
(a) Pembelajaran lebih menarik perhatian sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar.
(b) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa, dan
memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran lebih baik.
(c) Metode mengajar akan lebih bervariasi, sehingga siswa tidak bosan.
(d) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, siswa melakukan aktivitas lebih banyak selain
mendengarkan uraian guru, siswa juga melakukan aktivitas mengamati, mensimulasikan,
mendemonstrasikan, dan sebagainya.
Alasan kedua berkenaan dengan taraf berpikir siswa. Taraf berpikir manusia mengikuti tahap
perkembangan dimulai dari berpikir sederhana menuju berpikir kompleks. Penggunaan media
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pembelajaran erat kaitannya dengan tahapan berpikir tersebut, sebab dengan media pembelajaran halhal yang abstraks dapat dikonkritkan, dan hal-hal yang kompleks dapat disederhanakan.

Kimia dan Tata Senyawa Kimia
Ilmu kimia sering disebut sebagai “Sentral Ilmu Pengetahuan atau Pusatnya Ilmu Pengetahuan”
Kenapa? karena kimia dipakai, diterapkan, dan dibutuhkan untuk mendukung ilmu pengetahuan yang
lain. Betapa tidak, banyak sekali bidang-bidang ilmu yang lain terikat dengan ilmu kimia, seperti bidang
kedokteran, biologi, fisika, lingkungan, forensik, astronomi, farmasi, ilmu bahan, komputer, dan
sebagainya.
Kimia merupakan ilmu yang pada awalnya diperoleh dan dikembangkan berdasarkan percobaan
(induktif) namun pada perkembangan selanjutnya kimia juga diperoleh dan dikembangkan berdasarkan
teori (deduktif). Kimia adalah ilmu yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan
bagaimana gejala-gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, struktur dan sifat, perubahan,
dinamika, dan energetika zat.
Mata pelajaran kimia di SMA/MA mempelajari segala sesuatu tentang zat yang meliputi komposisi,
struktur dan sifat, perubahan, dinamika, dan energetika zat yang melibatkan keterampilan dan
penalaran. Ada dua hal yang berkaitan dengan kimia yang tidak terpisahkan, yaitu kimia sebagai
produk (pengetahuan kimia yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori) temuan ilmuwan dan
kimia sebagai proses (kerja ilmiah).
Kalau kita mempelajari kimia, maka tentu akan berhubungan dengan berbagai materi yang dapat
berupa unsur, senyawa atau campuran. Setiap unsur telah memiliki nama tertentu dan setiap senyawa
perlu mempunyai nama spesifik. Seperti halnya penamaan unsur, pada mulanya penamaan senyawa
didasarkan pada berbagai hal, seperti nama tempat, nama orang, atau sifat tertentu dari senyawa yang
bersangkutan. Dewasa ini jutaan senyawa telah dikenal dan tiap tahun ditemukan ribuan senyawa
baru, sehingga diperlukan cara (sistem) untuk pemberian nama. Hal itu karena mustahil bagi kita untuk
menghapalkan jutaan nama dan setiap nama berdiri sendiri, tanpa kaitan antara yang satu dengan
yang lainnya. Dalam sistem penamaan yang digunakan sekarang, nama senyawa didasarkan pada
rumus kimianya.

Proses Inovasi Kartu Kation-Anion
1. Rancangan Karya Inovasi
Inovasi yang dikembangkan yaitu berupa media pembelajaran kimia sub materi tata nama
senyawa, yaitu tata nama senyawa poliatomik. Media pembelajaran ini berupa kartu remi senyawa
yang diciptakan sendiri dengan mengacu pada bentuk kartu remi kombinasi domino dengan setiap
kartu di bagian sisi kiri berupa kartu Anion dan sisi kanan berupa kartu Kation lengkap dengan jumlah
muatan, dan jumlah muatan digambarkan juga dengan banyaknya garis-garis yang akan
dihubungkan/dipasangkan dengan kartu lain yang cocok di kiri kartu atau di kanan kartu dengan kation
atau anion. Permainan ini mengacu pada konsep bahwa muatan senyawa sama dengan nol (0), maka
dalam pembentukan suatu senyawa muatan kation pada kartu yang pertama harus disandingkan
dengan jumlah muatan anion yang sama pada kartu lain. Pada setiap kartu dilengkapi dengan nama
ion yang sesuai di bagian bawah.
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Gambar 1. Konsep dasar kartu kation-anion.

Rancangan I :
Rancangan awal dari kartu kation-anion ini dibuat dengan cara manual, dengan membuat kartukartu kecil dan dibuat sketsa dengan pasangan-pasangan kartu lain, seperti pada Gambar 2 di bawah
ini. Rancangan ini dibuat sebanyak 40 kartu kation-anion.

Gambar 2. Konsep dasar kartu kation-anion.
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Rancangan Petunjuk Bermain:
Permainan ini dilakukan berkelompok oleh dua sampai empat orang.
1. Mintalah salah seorang pemain untuk mengocok Kartu Kimia.
2. Kemudian bagikan kartu kepada setiap pemain masing-masing empat buah kartu, dan sisanya
disimpan atau ditumpuk di atas meja, di tengah-tengah para pemain.
3. Pengocok kartu mengambil satu buah kartu dari tumpukan sisa kartu yang dibagikan dan
kemudian diletakkan di atas meja.
4. Permainan dimulai sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
5. Setiap pemain mencari pasangan untuk kartu yang ada di atas meja.
6. Tuliskan di lembar LKS, rumus kimia dan nama senyawa yang terbentuk
7. Kemudian sesuai arah jarum jam, pemain lain membuat pasangan kartu di meja.
8. Demikian seterusnya sampai tumpukan kartu habis.
9. Diskusikan dalam kelompoknya kemudian buatlah kesimpulan dan laporan (Pemenang adalah
siswa yang dapat membuat rumus dan nama senyawa terbanyak).

No

Pembentuk Senyawa
Kation

Anion

Rumus Senyawa

Nama Senyawa

Gambar 3. Contoh Lembar Kerja Siswa (LKS).
Pertanyaan:
Bila kation Mg2+ bersenyawa dengan anion O2-, maka rumus senyawanya adalah ....
Bila kation Fe3+ bersenyawa dengan O2-, maka rumus senyawanya adalah ....
Kesimpulan :
1. Rumus senyawa dari kation dan anion :
a. Bila kation Ax+ bersenyawa dengan anion By- dan muatan muatan kation dan anion sama
atau x = y, maka senyawa yang terbentuk akan memiliki rumus ....
b. Bila kation Ax+ bersenyawa dengan anion By- dan muatan muatan kation dan anion tidak
sama atau x ≠ y, maka senyawa yang terbentuk akan memiliki rumus ....
2.

Rumusan tata nama senyawa yang terbentuk dari kation dan anionnya adalah nama
................... diikuti dengan nama ...................
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2. Langkah Pembuatan Karya Inovasi
Inovasi I
Pada rancangan yang kedua telah dibuat rancangan gambar dengan komputer menggunakan
program Corel Draw.
Bagian dalam:

Gambar 4. Kartu Kation-Anion yang sudah dibuat menggunakan perangkat lunak Corel Draw.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Gambar 5. Kartu bagian luar diberi gambar alat-alat kimia agar lebih interaktif.

28

Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com)
Edisi 2 No. 1, Jan – Mar 2015, p.21 – 37
ISSN: 2355-4118

Petunjuk bermain dilengkapi dengan contoh gambar:
Dalam kegiatan ini Anda akan diajak bermain Kartu Kimia, untuk berlatih menuliskan rumus kimia
dan nama senyawa yang terbentuk dari kation dan anion yang tersedia dalam Kartu Kimia.

Gambar 6. Kartu Kation-Anion beserta keterangannya.

ATURAN BERMAIN
Permainan ini dilakukan berkelompok oleh dua sampai empat orang.
1. Mintalah salah seorang pemain untuk mengocok Kartu Kimia.
2. Kemudian bagikan kartu kepada setiap pemain masing-masing empat buah kartu, dan sisanya
disimpan atau ditumpuk di atas meja, di tengah-tengah pemain.
3. Pengocok kartu mengambil satu buah kartu dari tumpukan sisa kartu yang dibagikan dan
kemudian diletakkan di atas meja.
4. Permainan dimulai sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
5. Setiap pemain mencari pasangan untuk kartu yang ada di atas meja.
6. Tuliskan di lembar LKS, rumus kimia dan nama senyawa yang terbentuk .
7. Kemudian sesuai arah jarum jam, pemain lain membuat pasangan kartu di meja. Apabila kartu
yang dimiliki tidak ada yang sesuai dengan pasangan kartu di meja, maka pemain mengambil
satu buah kartu pada tumpukan kartu, lakukan langkah No. 6 dan seterusnya.
8. Demikian seterusnya sampai tumpukan kartu habis.
9. Diskusikan dalam kelompoknya kemudian buatlah kesimpulan dan laporan (Pemenang adalah
siswa yang dapat membuat rumus dan nama senyawa terbanyak).

Kartu Bermain Tata Nama Senyawa dari Kation dan Anion (Kartu Kation-Anion) berjumlah 40
lembar kartu Kation-Anion dengan ukuran 6,5 x 8,3 cm, diperbanyak dengan difoto copy dari master
yang dibuat. Warna cetakan hitam putih. Pada awalnya dibuat 10 set permainan kartu kation-anion.
Setelah dikenalkan kepada teman-teman guru kimia di sekolah sendiri kepada teman-teman guru kimia
di kelompok MGMP Kimia, beberapa guru mulai tertarik, selanjutnya meminjam dan menggunakan
kartu ini dalam proses mengajar kimia.
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Gambar 7. Kartu Kation-Anion yang sudah dipasangkan.
Selanjutnya untuk lebih menarik perhatian, kartu ini dicetak degan difoto copy pada kartu berwarna
terang dan kemudian dilaminating untuk mencegah kartu tidak cepat rusak.

Gambar 8. Kartu Kation-Anion yang sudah diberi warna.
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Untuk mengetahui respon siswa terhadap penggunaan kartu kation-anion ini, pada tahap awal
disebarkan angket pada kelompok kecil, dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan kartu kation dan
anion. Dari hasil angket di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. Ketertarikan pada permainan kartu kation-anion, rata-rata 96%, kriteria tinggi.
2. Kemenarikan kartu kation-anion, rata-rata 81%, kriteria tinggi.
3. Kejelasan Bahasa pada permainan kartu kation-anion, rata-rata 86%, kriteria tinggi.
4. Motivasi Belajar dengan permainan kartu kation-anion, rata-rata 94%, kriteria tinggi.
5. Menumbuhkan kreativitas dengan permainan kartu kation-anion, rata-rata 94%, kriteria tinggi.
6. Media Permainan Kartu Kation dan Anion dapat digunakan kapan saja dan dapat menggantikan
permainan lain, rata-rata 92%, kriteria tinggi.
Hasil diskusi dengan siswa dan guru atas hasil angket pada no. 3 dan 8 dari butir pertanyaan
angket yang kurang, disarankan untuk revisi desain kartu dan gambar alat-alat praktikum dibuat
gambar nyata, tidak sekedar fotocopyan. Gambar dipilihkan dengan warna yang menarik. Dengan
adanya kebutuhan guru-guru untuk menggunakan media kartu ini, maka kartu ini pada tahun 2009
didaftarkan untuk mendapatkan Hak Cipta dari Departemen Hukum dan HAM, dan keluar
sertikitat/surat pendaftaran ciptaan pada tahun 2011, dengan nomor: 050614.
Inovasi II
Setelah mendapatkan Hak Cipta, untuk menambah nilai dan manfaat pada kartu kation-anion yang
telah ada, pada bagian dalam setiap kartu untuk nama kation dan anion dilengkapi dengan bahasa
Inggris, sehingga nama senyawa yang dibentuk dapat berupa nama senyawa dalam bahasa Indonesia
dan bahasa Inggris. Pada bagian luar kartu diberi gambar alat sesungguhnya dan dengan nama alat
dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris). Penggunaan dalam bahasa Inggris telah dilakukan melalui
diskusi dengan ahli bahasa. Setiap set kartu berisi 56 lembar kartu kation-anion disertai petunjuk
bermain dan Lembar Kerja Siswa (LKS)

Gambar 9. Kartu Kation-Anion yang sudah diberi nama senyawa dalam Bahasa Inggris.
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Tabung Reaksi
Test Tube

Bunsen
Bunsen

Created by : Djamilah Sudjana

Created by : Djamilah Sudjana

Labu Erlenmeyer
Erlenmeyer Flask
Created by : Djamilah Sudjana

Gambar 10. Kartu Kation-Anion yang sudah diberi gambar alat-alat kimia dengan foto asli.
Selanjutnya melalui kerjasama dengan salah satu percetakan di Bandung, kartu kation-anion ini
dicetak dengan desain produk revisi ke-2 (akhir).
Created by : Djamilah Sudjana

Gambar 11. Kartu Kation-Anion bagian luar hasil dari percetakan.
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Gambar 12. Kartu Kation-Anion bagian dalam hasil dari percetakan.
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Gambar 13. Petunjuk permainan Kartu Kation-Anion hasil dari percetakan.

Implementasi pada Pembelajaran
Kartu Bermain Tata Nama Senyawa (Kartu Kation-Anion) ini dapat digunakan sebagai media
pembelajaran pada pembelajaran Kimia di kelas X (sepuluh) semester I dengan standar kompetensi:
3.10 Menerapkan aturan IUPAC untuk penamaan senyawa anorganik dan organik sederhana dan 4.10
Menalar aturan IUPAC dalam penamaan senyawa anorganik dan organik sederhana. Selain pada
pembelajaran di kelas X, media ini dapat pula digunakan di kelas XI dan XII khususnya pada materi
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kesetimbangan dalam larutan dan penyetaraan reaksi redoks untuk melatih dan memudahkan
penguraian senyawa ionik dan umumnya pada keseluruhan pada pembelajaran kimia.
Kegiatan ini dapat dilakukan di kelas ataupun di luar kelas. Dilakukan secara berkelompok, setiap
kelompok terdiri atas 2 sampai 4 orang peserta didik. Dalam kegiatan disertai diskusi dalam
kelompoknya. Kegiatan ini disajikan berpedoman pada silabus dan rancangan pembelajaran (terlampir)
dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan atau di kala peserta didik jenuh dengan pembelajaran kita,
sesegera mungkin kita dapat mengalihkannya dengan permainan kartu.
Selain digunakan dalam proses pembelajaran, media ini dapat digunakan di luar jam pelajaran,
ketika istirahat atau waktu senggang untuk bermain kartu sambil belajar, seperti halnya bermain kartu
domino atau remi, untuk membiasakan mengenal nama kation, anion dengan muatan masing-masing,
dan dengan sendirinya akan memudahkan dalam pemberian nama senyawa. Dengan digunakannya
Kartu Kation-Anion sebagai alat bantu mengajar, menjadikan pembelajaran berpusat pada peserta
didik. Keterlibatan peserta didik dalam berbuat semakin banyak. Pembelajaran menjadi lebih menarik
perhatian dan menyenangkan sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Selain dengan bermain
kartu, peserta didik dapat berdiskusi dalam kelompoknya untuk memecahkan persoalan-persoalan
pembentukan senyawa, peserta didik dapat saling bertukar informasi, dan diharapkan diskusi informasi
dalam kelompok ini dapat mengantarkan peserta didik dengan rasa keingintahuannya mencari
informasi mengenai keterlibatannya di lingkungan.
Dari permainan Kartu Kation dan Anion yang dilakukan peserta didik menjadi lebih interaktif melalui
diskusi pada kelomopknya, peserta didik dapat menentukan formula atau rumusan yang dijadikan
suatu aturan pada pembentukan senyawa dari kation dan anion serta aturan tata namanya. Dengan
demikian penyampaian bahan pebelajaram akan lebih mudah dipahami dan bermakna. Dengan
adanya kegiatan permainan ini, metode mengajar kimia menjadi lebih bervariasi, tidak semata-mata
komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, tetapi peserta didik banyak melakukan
kegiatan belajar antara lain, simulasi, diskusi, dan pemecahan masalah untuk menemukan suatu
formula atau rumus pembentukan senyawa serta melalui diskusi informasi dan penugasan dapat
dikembangkan penerapannya dalam lingkungan.
Peran kartu bermain pembentukan tata nama senyawa dari kation dan anionnya adalah sebagai
media pembelajaran tata nama senyawa kimia dan implikasinya dalam persamaan reaksi kimia.
Persamaan reaksi menggambarkan reaksi kimia, yang terdiri atas rumus kimia zat-zat pereaksi dan
zat-zat hasil reaksi disertai koefisien dan fasa masing-masing.
Secara khusus penggunaan kartu ini pada pembelajaran kimia, peserta didik dapat :
1. Menuliskan rumus senyawa biner dan poli atom yang terbentuk dari kation dan anionnya.
2. Memberi nama senyawa yang terbentuk dari kation dan anionnya yang terbentuk dari kation dan
anionnya dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
3. Menuliskan rumus umum dari senyawa yang terbentuk dari kation dan anionnya yang tersusun
dari kation dan anion dengan jumlah muatan sama.
4. Menuliskan rumus umum dari senyawa yang terbentuk dari kation dan anionnya yang tersusun
dari kation dan anion dengan jumlah muatan berbeda.
5. Membedakan penulisan nama kation logam golongan utama dan transisi.
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6. Menuliskan persaman reaksi ion dari kation dan anion membentuk senyawa (atau kebalikannya).
7. Menentukan bilangan oksidasi unsur.
8. Mengenal alat-alat kimia yang ada dibalik Kartu Kation dan Anion.
Dari hasil pengamatan, peserta didik lebih senang dan gembira melakukan kegiatan ini, belajar
sambil bermain. Diskusi informasi berjalan dengan penuh antusias, sampai peserta didik masingmasing dapat menuliskan rumus senyawa dan memberi nama senyawa yang dibentuk dari kation dan
anion, serta dapat menyimpulkan rumusan senyawa yang dibentuk dari kation dan anion serta rumusan
tatanamanya. Selain itu peserta didik dapat mengenal alat-alat kimia yang terdapat pada bagian luar
kartu sambil menunggu giliran bermain.
Penggunaan media kartu ini dapat digunakan kapan saja dan dimana saja, tidak terpaku harus
dalam pembelajaran di kelas. Sehingga dengan seringnya dilakukan permainan ini, peserta didik akan
semakin hafal nama kation dan anion, sekaligus pembentukan senyawanya. Hal ini akan mendukung
keberhasilan pada pembelajaran kimia.
Dengan dibuatnya inovasi media pembelajaran berupa Kartu Bermain Tata Nama Senyawa (Kartu
Kation dan Anion), beberapa hal yang telah dicapai antara lain:
1. Hasil belajar kimia meningkat diperlihatkan dengan peningkatan Nilai UN dari tahun 2014 dan
tahun 2015. Rata-rata nilai UN tahun 2014 : 6,84 dan rata-rata nilai UN tahun 2015: 7,65.
2. Pembelajaran di kelas menjadi lebih aktif dan menyenangkan, ini diperlihatkan dengan kehadiran
siswa di kelas rata-rata 98%.
Keberhasilan dan manfaat kartu bermain tata nama senyawa (Kartu Kation-Anion) ini telah
memotivasi guru-guru untuk memiliki, menggunakan media kartu ini dalam pembelajaran dan
melakukan penelitian tindakan kelas. Kartu kation-anion ini telah banyak digunakan oleh guru-guru
kimia sebagai media pembelajaran di wilayah Tangerang Selatan, beberapa sekolah di Kabupaten
Tangerang, Serang, Cilegon, Jakarta, Depok, Sukabumi, Bandung, Jogja, dan Padang.

Kesimpulan
Dengan penggunaan media pembelajaran tentunya diharapakan dapat mempertinggi kualitas
proses belajar peserta didik dalam pembelajaran yang pada gilirannya dapat mempertinggi hasil belajar
yang dicapainya. Dengan penggunaan media pembelajaran Kartu Kation dan Anion dapat
meningkatkan nilai mata pelajaran kimia. Alasan media pembelajaran Kartu Kation dan Anion dapat
meningkatkan nilai mata pelajaran kimia, antara lain:
1. Pembelajaran lebih menarik perhatian dan memberikan rasa senang sehingga dapat menumbuhkan
motivasi belajar.
2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh peserta didik,
dan memungkinkan peserta didik menguasai tujuan pembelajaran lebih baik.
3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, sehingga peserta didik tidak bosan.
4. Peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar, interaktif, dan peserta didik melakukan
aktivitas lebih banyak selain mendengarkan uraian guru, peserta didik juga melakukan aktivitas
mengamati, mensimulasikan, mendemonstrasikan, dan sebagainya.
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