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SARI 

 

Saefuludin, Akhmad, 2008. Efektivitas Model Pembelajaran Kimia Dengan 
Pendekatan Sain Teknologi Masyarakat (STM) Berbantuan CD 
Pembelajaran. Tesis. Program Studi Pendidikan IPA. Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. Dr. 
Supartono, M.S, II. Dr. A. Tri Widodo. 

 

Pembelajaran kimia memiliki potensi yang besar dalam menyiapkan 
sumber daya manusia menghadapi era industri dan era globalisasi. Untuk 
mewujudkan potensi tersebut, diperlukan inovasi model pembelajaran yang 
mampu menjembatani antara kemajuan iptek dan dampaknya terhadap 
masyarakat, salah satunya adalah model pembelajaran Sain Teknologi Mayarakat 
(STM). Pendekatan STM merupakan bentuk penhajaran yang tidak hanya 
menekankan penguasaan konsep sain saja, tetapi menekankan peran sain dan 
teknologi dalam berbagai kehidupan serta menumbuhkan rasa tanggung jawab 
sosial terhadap dampak sain dan teknologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mensosialisasikan proses pembelajaran yang menyenangkan dengan bantuan CD 
Pembelajaran dan meningkatkan prestasi hasil belajar siswa. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 
dengan menggunakan pre test-post test Comparasion Group Design. Sebagai 
variabel bebas adalah model pembelajaran pada hipotesis satu dan hipotesis tiga, 
aspek sikap dan aktivitas pada hipotesis dua, sedangkan sebagai variabel terikat 
pada hipotesis ketiga adalah hasil belajar. Instrumen yang digunakan pada 
penelitian ini adalah instrumen tes untuk mengukur prestasi, instrumen observasi 
untuk mengukur aktivitas siswa, dan instrumen angket untuk mengukur sikap 
siswa. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan pembelajaran kimia dengan 
pendekatan STM berbantuan CD Pembelajaran diperoleh rata-rata post test 6,61, 
rata-rata aktivitas 2,63, rata-rata sikap siswa 78,6 dan t hitung ketuntasan 0,412, t 
hitung aktivitas 3,332, t hitung sikap 3,193, t hitung perbedaan hasil belajar 2,119. 

Kesimpulan dari penelitian ini antara lain: pembelajaran STM berbantuan 
CD Pembelajaran dapat mencapai ketuntasan, terdapat pengaruh positip antara 
sikap dan aktivitas terhadap hasil belajar, dan terdapat perebedaan hasil belajar 
antara pembelajaran STM berbantuan CD Pembelajaran dengan pembelajaran 
STM tanpa berbantuan CD Pembelajaran. Disarankan, untuk dapat meningkatkan 
efektivitas dalam pembelajaran kimia, sebaiknya guru dapat memahami dan 
mampu menguasai metode pendekatan STM serta mahir dalam membuat media 
pembelajaran berbasis komputer. 

 
Kata Kunci: efektivitas, STM, CD Pembelajaran 
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ABSTRACT 
 

 
Saefuludin, Akhmad, 2008.The effectiveness of Chemistry Learning Model to the 

ScienceTechnology Society Approach by Means of CD Methode. Thesis. 
Educational Management. Postgraduate Studies of Semarang State 
University. Supervisors: I. Dr. Supartono, M.S., II. Dr. A. Tri Widodo. 

 
The teaching and learning Chemistry has a high potency in preparing the 

human resourse towards the industrial era and globalization era, To reach these, it 
needs a teaching and learning model that can support the technology progress and 
its influence to the society, one of there is the learning model of the Society 
Technology Science. This approach is the instruction that is not only focused on 
science of life. Them it can raise the social responsibility to the science and 
technology influence. The aim of this research is to socialize students’ score in 
learning. 

The method  that is used in the research is the eksperimental method by 
means of pre test-post test Comparasion Group Design. As an independent 
variable is learning model in the first and third hyphothesis, then attitude term and 
activity in the second hyphothesis, mean while the learning score is the dependent 
variable. The instrument that in used in the research is the test instrument, it is to 
measure the score, the observation is to measure the activity and quetionnaire to 
measure the student’ attitude. 

The analysis result shows that by means of Chemistry learning in the 
STS approach then supported by CD, it can be shown that post test abaou 6.61, 
activity 2,63, attitude 78,6 and t passing 0,412, t (activity) 3,332, t (attitude) 
3,193, t (the students’score) 2,119. 

The conclusion of the research such as STS learning supported by CD 
can reach the passing grade has a positive influence between attitude and activity 
towards the learning score. Than, there is a difference of learning score between 
STS learning in CD and without CD. It is suggested that in order to increase the 
effectivity Chemistry learning, it would be better if the teacher can understand and 
master the STS method and be expert in arranging the learning media by 
computer. 
 
Key word: effectivity, STS, and learning CD. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan sains dan teknologi yang begitu pesat telah menghasilkan 

produk yang mengagumkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia, 

selain itu juga dapat menimbulkan masalah bagi manusia bila tidak dapat 

mengendalikannya. Seiring dengan perkembangan sains dan teknologi, berbagai 

kebijakan pemerintah terus menerus dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan antara lain: perubahan kurikulum dari kurikulum tahun 1975, 1984, 

1994 dan KTSP. Dalam KTSP atau kurikulum berbasis kompetensi lebih 

menekankan pada pemberian pengalaman belajar untuk mendukung pencapaian 

standar kompetensi dan kemampuan dasar secara efektif dan efesien. 

Pendidikan Kimia sebagai cabang dari IPA memilki potensi yang sangat 

besar dan memainkan peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia 

Indonesia untuk menghadapi era industri, informasi dan globalisasi. Potensi yang 

besar ini dapat terwujud jika pendidikan mampu menghasilkan siswa-siswa yang 

mampu berpikir logis, kritis, kreatif, inisiatif dan adaptif terhadap perubahan dan 

perkembangan lingkungan sekitar untuk pembangunan bangsa Indonesia. 

Namun pada kenyataannya di lapangan menunjukkan pendidikan Kimia 

di sekolah-sekolah masih didominasi oleh teori-teori dan kurang memperhatikan 

hubungan konsep-konsep sains dengan teknologi dan lingkungannya, sehingga 

pembelajaran Kimia masih dianggap sebagai pelajaran yang sulit bagi siswa. Hasil 
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penelitian yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa sebagian besar 

siswa mudah mempelajari pelajaran lain, tetapi mengalami kesulitan dalam 

memahami konsep dan prinsip-prinsip kimia. Hal ini disebabkan sebagian besar 

guru kimia mengajar secara monoton, metode pembelajaran kurang bervariasi, 

hanya berpegang pada buku paket saja, sehingga peserta didik cepat merasa 

bosan. ( Andreas, 1995: 4). 

Oleh karena itu, dalam upaya memenuhi tuntutan dan mengatasi 

problema-problema tersebut diperlukan suatu metode pendekatan pembelajaran 

yang dapat menumbuhkan minat dan sikap siswa dalam belajar kimia. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis mencoba mengangkat salah satu 

model pembelajaran kimia yaitu pendekatan Sains Teknologi Masyarakat ( STM ) 

yang mampu menjembatani kesenjangan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dengan dampak terhadap lingkungan dan budaya masyarakat. Dengan 

pendekatan STM ini memungkinkan siswa dapat berperan aktif dalam 

pembelajaran dan dapat menampilkan peranan sains dan teknologi di dalam 

kehidupan masyarakat. Pendekatan STM dilandasi oleh tiga hal, yaitu: 1) Adanya 

keterkaitan yang erat antara sains, teknologi dan masyarakat, 2) Dalam proses 

belajar mengajar menganut faham konstruktivisme, bahwa peserta didik 

membangun pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungannya, 3) Dalam 

pengajaran terkandung lima ranah yang terdiri atas ranah pengetahuan, ranah 

sikap, ranah proses sains, ranah kreativitas, dan ranah hubungan dan aplikasi ( 

Poedjiadi, 2005; Hidayat, 1992 ). 
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Prospek pengembangan pembelajaran dengan pendekatan STM bukan 

berarti seluruh pokok bahasan atau materi pokok yang ada dalam pelajaran kimia 

diajarkan dengan pendekatan STM. Pendekatan STM ini dapat digunakan untuk 

beberapa pokok bahasan tertentu dengan tujuan untuk menyempurnakan 

pencapaian tujuan atau kompetensi dasar tanpa harus mengubah pokok-pokok 

pembelajaran yang ada dalam silabus KTSP.  

Salah satu pokok bahasan yang dapat disajikan dengan pendekatan STM 

adalah Koloid. Pokok bahasan ini dipilih karena sangat berhubungan erat dengan 

fenomena-fenomena yang dapat menimbulkan keingintahuan siswa sehingga 

timbul pertanyaan dalam diri siswa untuk mencari jawaban atas fenomena 

tersebut. Selain itu koloid mempunyai peranan penting dalam kelangsungan hidup 

manusia, baik menyangkut lingkungan maupun kehidupan sehari-hari. Setiap hari, 

secara tidak sadar, kita sering jumpai peristiwa-peristiwa yang menunjukkan 

bahwa partikel-partikel koloid berada di sekitar kita misalnya adanya berkas sinar 

matahari di antara celah daun pepohonan di pagi hari, langit terlihat biru, mengapa 

kalau memanaskan susu tanpa diaduk akan terkoagulasi, mengapa pada saat 

merendam pakaian dengan deterjen airnya menjadi keruh dan ada endapan. Hal 

tersebut dapat terjadi karena koloid memilki sifat-sifat seperti efek Tyndal, 

muatan koloid, koloid liofil dan liofob. Sifat-sifat koloid tersebut sangat berguna 

bagi manusia dan dapat dimanfaatkan di berbagai bidang.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, masalah-masalah yang dapat 

diidentifikasi dalam penelitian ini adalah: 

a. Kualitas pembelajaran kimia masih sangat rendah, hal ini terbukti dari 

hasil nilai ujian dan ulangan semester yang belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal. 

b. Pembelajaran kimia masih didominasi oleh teori-teori, kurang 

memperhatikan hubungan konsep-konsep sains, teknologi, dengan 

lingkungan sehingga peserta didik menjadi kurang termotivasi. 

c. Penggunaan multimedia khususnya media komputer dalam 

pembelajaran kimia belum digunakan sehingga siswa kurang tertarik 

belajar kimia.   

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami variabel yang 

terlibat dalam penelitian ini, maka perlu adanya batasan masalah yaitu: 

a. Model pembelajaran dengan pendekatan Sains, Teknologi, dan 

Masyarakat (STM) adalah suatu bentuk pengajaran yang tidak hanya 

menekankan pada penguasaan konsep sains saja tetapi juga menekankan 

pada peran sains dan teknologi dalam berbagai kehidupan masyarakat serta 

menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial terhadap dampak sains dan 

teknologi yang terjadi di masyarakat. 
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b. Pendekatan STM dilandasi oleh 3 hal yaitu: 1) adanya keterkaitan yang 

erat antara sains, teknologi dan masyarakat, 2) dalam proses belajar 

menganut faham konstruktivisme bahwa peserta didik membangun 

pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungannya, 3) dalam 

pengajaran terkandung lima ranah antara lain ranah pengetahuan, sikap, 

proses sains, kreativitas, hubungan dan aplikasi. 

c. Efektivitas adalah keberhasilan pembelajaran dalam meningkatkan 

ketrampilan proses sains siswa yang mengacu pada kriteria ketuntasan 

belajar dan peningkatan hasil belajar.  

d. Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar atau skor tes yang diperoleh 

siswa dalam pokok bahasan koloid dengan menerapkan model 

pembelajaran STM. 

e Sikap adalah derajat atau tingkat kesesuaian seseorang terhadap obyek 

tertentu. Sikap tersebut meliputi sikap terhadap: materi sains, teknologi, 

dan aplikasi sains dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. 

f. Aktivitas adalah pengalaman mengekspresikan dan mengaktualisasikan 

identitas individu dalam bentuk terpadu dalam hubungannya dengan diri 

sendiri, dengan alam dan dengan orang lain. 

g. Aplikasi adalah penerapan konsep-konsep yang berkaitan dengan 

permasalahan koloid yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 

Kemampuan aplikasi siswa ditentukan melalui hasil tes konsep yang 

berkaitan dengan aplikasi. 
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h. CD Pembelajaran adalah perangkat alat bantu pembelajaran yang 

dikemas dalam bentuk power point yang dibuat dengan menggunakan 

perangkat komputer. 

 

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka 

yang menjadi rumusan masalah utama adalah: “Apakah penerapan model 

pembelajaran dengan pendekatan Sains, Teknologi, dan Masyarakat berbantua CD 

Pembelajaran dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI IPA MAN 3 

Cirebon pada materi koloid ?” Adapun secara khusus sub rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah pembelajaran STM dengan berbantuan CD Pembelajaran 

dapat mencapai ketuntasan belajar siswa kelas XI MAN 3 Cirebon ? 

b. Apakah ada pengaruh positip antara aktivitas dan sikap siswa pada 

pembelajaran STM dengan berbantuan CD Pembelajaran terhadap hasil 

belajar siswa kelas XI MAN 3 Cirebon ? 

c. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara model pembelajaran 

STM dengan berbatuan CD Pembelajaran dengan pendekatan 

pembelajaran STM tanpa bantuan CD Pembelajaran? 

 

1.5.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai secara umum adalah: melakukan 

sosialisasi pendekatan STM kepada guru-guru dan siswa bahwa pendekatan STM 
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merupakan pendekatan alternatif yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

sebagai bentuk inovasi pendidikan. Adapun secara khusus penelitian ini 

dilaksanakan dengan tujuan: 

a. Mengetahui apakah model pembelajaran kimia dengan pendekatan 

STM Berbantuan CD Pembelajaran dapat mencapai ketuntasan. 

b. Mengetahui pengaruh aktivitas dan sikap siswa pada pembelajaran 

STM Berbantuan CD Pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa. 

c. Mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara model 

pembelajaran STM Berbantuan CD Pembelajaran dengan pembelajaran 

STM tanpa berbantuan CD Pembelajaran. 

 

1.6.  Manfaat Penelitian 

Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah menjadikan pendekatan 

STM sebagai solusi alternatif model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil 

belajar dan membekali siswa konsep-konsep kimia dan pemanfaatan teknologi 

yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak 

mengesampingkan dampak negatifnya terhadap lingkungan.  

Adapun secara praktis kegunaan hasil penelitian ini adalah: 

a. Meningkatkan prestasi belajar siswa 

b. Sebagai referensi atau pedoman bagi guru dalam merencanakan 

pembelajaran kimia khususnya pada materi koloid. 

c Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan pedoman pembuatan 

kurikulum kimia atau KTSP. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1.  Konstruktivisme dalam Pembelajaran IPA 

Berdasarkan kurikulum 1994 dan KTSP, pendekatan yang dianjurkan 

dalam pengajaran sains khususnya kimia adalah pendekatan ketrampilan proses. 

Pendekatan ketrampilan proses berdasar pada teori Konstruktivisme atau teori 

perkembangan Kognitif yang menekankan peran aktif siswa dalam membangun 

pemahaman mereka tentang realita. Implikasi konstruktivisme dalam 

pembelajaran IPA adalah: belajar berarti membentuk makna yang diciptakan dan 

dipengaruhi oleh pengertian sebelumnya. 

Teori belajar konstruktivisme memandang anak sebagai mahluk yang 

aktif dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan melalui interaksi dengan 

lingkungannya. Konstruktivisme merupakan proses terus-menerus dan adanya 

rekonstruksi belajar merupakan pengembangan pemikiran dengan membuat 

pengertian baru. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman dunia fisik dan 

lingkungan. Hasil belajar tergantung pada apa yang telah diketahui, konsep tujuan 

dan motivasi yang mempengaruhi interaksi dengan bahan yang dipelajari.(Abu 

Ahmadi dan Widodo S, 2004: 228 ) 

Katrampilan proses merupakan salah satu pendekatan-pendekatan dalam 

mengajar yang menekankan pada pembentukan ketrampilan memperoleh 

pengetahuan dan mengkomunikasikan perolehannya.  
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2.2. Pengembangan Ketrampilan Proses Sains 

Ilmu kimia sebagai bagian dari IPA merupakan pengetahuan yang berisi 

konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang dapat diperoleh siswa bila siswa memiliki 

kemampuan-kemapuan dasar tertentu yaitu ketrampilan proses sains yang 

dibutuhkan untuk memahami dan menggunakan sains. Ketrampilan proses sains 

merupakan kegiatan intelektual yang biasa dilakukan oleh para ilmuwan dalam 

menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk-produk sains yang terdiri dari 

sejumlah ketrampilan antara lain : observasi, interpretasi, klasifikasi, prediksi, 

berkomunikasi, berhipotesis, merencanakan penelitian, menerapkan konsep, 

mengajukan pertanyaan (Rustaman, 1994: 5). 

Ketrampilan proses dalam pengajaran sains merupakan model atau 

perangkat yang dapat melibatkan siswa dalam tingkah laku ilmuwan dan proses 

mental yang dapat digunakan untuk melatih dan mengembangkan ketrampilan 

intelektual atau kemampuan berpikir siswa, bersikap ilmiah dan kemapuan siswa 

menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari secara obyektif dan rasional. 

Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan ketrampilan 

proses sains siswa dalam pembelajaran kimia antara lain melalui pendekatan 

Sains, Teknologi, dan Masyarakat (STM).  

 

2.3.  Pendekatan Sains Teknologi Masyarakat dalam Pembelajaran Kimia 

Pendidikan sains dengan menggunakan pendekatan STM adalah suatu 

bentuk pengajaran yang tidak hanya menekankan pada penguasaan konsep-konsep 

sains saja, tetapi juga menekankan pada peran sains dan teknologi di dalam 
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berbagai kehidupan masyarakat, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial 

terhadap dampak sains dan teknologi yang terjadi di masyarakat.(Uus T, 2006: 43) 

Poedjadi (2005: 18 ) menyatakan perkembangan teknologi dimulai dari 

usaha mencoba-coba atau trial and error, kemudian mulai abad ke 18 

perkembangan teknologi memerlukan dukungan teori dan penemuan sains untuk 

melandasi pengetahuan praktisnya. Dengan demikian hendaknya pendidikan sains 

merefleksikan atau mengarah pada hubungan antara sains dan teknologi dengan 

masalah yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya.  

Menurut Hidayat ( 1992: 15 ) pendidikan sains tahun 2000 hendaknya 

ditujukan pada pengembangan-pengembangan individu yang melek sains, 

mengerti bahwa sains, teknologi dan masyarakat saling mempengaruhi dan saling 

ketergantungan, mampu menggunakan pengetahuannya dalam membuat 

keputusan-keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu 

pendekatan yang mampu menjawab persoalan untuk mencapai tujuan tersebut 

adalah pendekatan STM. 

STM merupakan terjemahan dari Science-Technology-Society ( STS ) 

yaitu usaha untuk menyajikan IPA dengan menggunakan masalah-masalah dari 

dunia nyata. STM adalah suatu pendekatan yang mencakup seluruh aspek 

pendidikan yang meliputi : tujuan, topik/masalah yang akan dieksplorasi, strategi 

pembelajaran, evaluasi dan persiapan atau kinerja guru. Pendekatan ini melibatkan 

murid dalam menentukan tujuan, prosedur pelaksanaan, pencarian informasi dan 

dalam evaluasi. Tujuan utama pendekatan STM ini adalah menghasilkan lulusan 

yang cukup mempunyai bekal pengetahuan, sehingga mampu mengambil 
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keputusan penting tentang masalah-masalah dalam masyarakat, dapat mengambil 

tindakan sehubungan dengan keputusan yang diambilnya. Ciri-ciri yang 

mengembangkan tentang pendekatan STM dalam pembelajaran adalah: 

1. Siswa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di daerahnya dan 

dampaknya. 

2. Menggunakan sumber-sumber setempat untuk memperoleh informasi yang 

dapat digunakan dalam pemecahan masalah. 

3. Keterlibatan siswa secara aktif dalam mencari informasi yang dapat 

diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah nyata dalam 

kehidupannya. 

4.  Perluasan untuk terjadinya belajar melebihi periode, kelas dan sekolah. 

5. Memusatkan pada pengaruh sains dan teknologi kepada individu siswa. 

6. Pandangan mengenai sain sebagai content lebih dari sekedar yang hanya 

berisi konsep-konsep untuk menyelesaikan ujian. 

7. Penekanan ketrampilan proses sains, agar dapat digunakan oleh siswa 

dalam mencari solusi terhadap masalahnya. 

8. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan dalam 

bermasyarakat sebagai usaha untuk memecahkan kembali masalah-masalah 

yang diidentifikasinya. 

9. Menentukan proses sains dan teknologi yang mempengaruhi masa depan. 

10.Sebagai perwujudan otonomi setiap individu dalam proses belajar. 

Dasar dari pengembangan pendekatan STM adalah teori belajar konstruktivisme, 

yang pada pokoknya menggambarkan bahwa peserta didik membentuk atau 
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membangun pengetahuannya melalui interaksinya dengan lingkungannya. 

Langkah-langkah pendekatan STM yang diterapkan dalam pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

1. Mula-mula guru mengemukakan  isu atau masalah aktual yang ada di 

masyarakat dan dapat diamati siswa. Isu dan masalah ini dapat digali dari 

pendapat siswa dan dikaitkan dengan konsep-konsep yang akan dibahas. 

Tahap ini disebut sebagai tahap inisiasi: apersepsi, invitasi atau 

eksplorasi. 

2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan strategi 

belajar tertentu melalui diskusi, eksperimen, observasi, demonstrasi 

sebagai tahap pembentukan konsep. Sesuai dengan paham 

konstruktivisme peserta didik diharapkan dapat mengkonstruk atau 

membangun pengatahuannya sendiri. 

3. Konsep yang telah dipahami siswa dapat digunakan untuk menyelesaikan 

masalah atau menganalisis isu-isu atau masalah yang telah dilontarkan 

pada awal pembelajaran. Tahap ini dapat dianggap sebagai aplikasi 

konsep untuk menganalisis fenomena dan menyelesaikan masalah yang 

merupakan sikap peduli pada lingkungan. 

4. Guru memberikan pemantapan konsep-konsep agar tidak terjadi 

miskonsepsi pada diri siswa. Diharapkan agar pada tahap ini siswa yang 

mengalami miskonsepsi dapat menkonstruksi atau merestrukturisasi 

konsep yang salah. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap pemantapan 

konsep. 
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5. Tahap evaluasi, pada tahap ini penggunaan portofolio atau deskripsi 

peserta didik sangat disarankan karena data pribadi amat membantu 

evaluasi terhadap peserta didik. 

 

2.4.  Kedudukan Pendekatan STM di dalam KTSP 

 Pendekatan STM yang dikembangkan tidak mengubah pokok-pokok 

bahasan yang ada dalam kurikulum tetapi membantu memperjelas pemahaman 

siswa terhadap konsep-konsep yang harus dikuasainya. Menurut Hadiat (1994: 94 

), jika dilihat dari kedudukan pendekatan STM dalam kurikulum sebagai berikut: 

1. Pendekatan STM menyempurnakan pencapaian tujuan kurikulum khususnya 

standar kompetensi 

2. Pendekatan STM meningkatkan kebermaknaan pembelajaran sains bagi 

siswa. 

3. Pendekatan STM mengaitkan bahan pelajaran dengan lingkungan hidup 

siswa, dengan demikian bahan-bahan, pengajaran lokal akan dengan 

sendirinya dipelajari dengan baik. 

4. Pendekatan STM meningkatkan ketrampilan intelektual siswa dan daya 

berfikir positif, kritis, dan logis. 

5. Program STM merupakan bahan pengajaran yang utuh antara kegiatan intra 

dan eksra kurikuler. 

6. Program kegiatan belajar mengajar dengan pendekatan STM tidak 

mengubah kegiatan belajar mengajar sains yang berlaku di sekolah. 
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7. Tidak semua pokok bahasan sain yang tercantum dalam Silabus dapat 

dikembangkan menjadi bahan pembelajaran dengan pendekatan STM. 

8. Pendekatan STM meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan dan 

masyarakat.  

 

2.5.  Pembelajaran Koloid. 

 Dalam KTSP Kimia di SMU dijelaskan bahwa tujuan dan fungsi  

pengajaran kimia di SMU antara lain: 1)  agar siswa mampu memahami konsep-

konsep kimia dan saling keterkaitannya dan penerapannya untuk menyelesaikan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi, 2) meningkatkan kesadaran 

tentang aplikasi sains yang dapat bermanfaat dan merugikan bagi individu, 

masyarakat dan lingkungan dan menyadari pentingnya mengelola dan 

melestarikan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat. Salah satu pokok 

bahasan yang banyak kaitannya dengan teknologi dan kehidupan sehari-hari 

dalam Silabus KTSP Kimia SMU adalah pokok bahasan koloid.  

Dalam Silabus Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP ) 2004, 

pokok bahasan koloid dijarkan di SMU kelas XI pada semester II, dengan 

kompetensi dasar sebagai beriukut (Depdiknas, 2003: 56 ): 

1. Mengelompokkan sistem koloid berdasarkan hasil pengamatan dan 

penggunaannya dalam industri. 

2. Mengidentifikasi sifat-sifat koloid dan penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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3. Membuat berbagai sistem koloid dengan bahan-bahan yang ada di 

sekitarnya. 

Model pembelajaran yang dicobakan mencakup sub pokok materi: 

1. Sistem Koloid 

Kompetensi dasar pada sub materi pokok sistem koloid adalah: 

“Mengelompokkan sistem koloid berdasarkan hasil pengamatan dan 

penggunaannya dalam industri”. Isinya mencakup: 

a. Sistem koloid terdiri atas fase terdispersi dengan ukuran tertentu dalam 

pendispersi. Zat yang didispersikan disebut fase terdispersi, sedangkan 

medium yang diguankan untuk mendispersikan disebut mesdium 

pendispersi. Kegiatan belajar yang disarankan meliputi: 1) mengamati 

beberapa campuran untuk menyimpulkan perbedaan larutan sejati, sistem 

koloid dan suspensi, 2) membahas komponen-konponen koloid, 3) 

mengelompokkan campuran yang ada di lingkungan sekitar ke dalam 

larutan sejati, sistem koloid dan suspensi. 

b. Berdasarkan jenis fasa terdispersi dan medium pendispersi terdapat 8 

macam sistem koloid. Kegiatan belajar yang disarankan meliputi: 1) 

menggolongkan sistem koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium 

pendispersinya, 2) Mengelompokkan koloid yang ada di lingkungannya 

ke dalam beberapa macam sistem koloid, 3) mendiskusikan penggunaan 

sistem koloid dalam industri kosmetik, makanan, farmasi, dan 

sebagainya. 
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2. Sifat Koloid 

Kompetensi dasar pada sub materi pokok sifat koloid adalah: “ 

Mengidentifikasi sifat-sifat koloid dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

“. Koloid mempunyai sifat-sifat antara lain (Maria S. dan Dyah S, 2005): 

a. Efek Tyndall dan gerak Brown 

Kegiatan belajar yang disarankan: 1) mengamati hasil campuran dengan 

sorot cahaya, 2) mendiskusikan efek Tyndall yang terjadi di lingkungan 

sekitar. 

b. Partikel koloid dapat bermuatan listrik (elektroforesa) karena partikel 

mempunyai sifat adsorpsi. Kegiatan belajar yang disarankan meliputi: 1) 

melakukan penjernihan sirup dengan menggunakan norit, 2) melakukan 

penjernihan gula yang kotor dengan menggunakan putihb telur, 3) 

mendiskusikan tentang penerapan sifat adsorsi koloid dalam kehidupan 

sehari-hari. 

c. Koagulasi atau penggumpalan 

Kegiatan belajar yang disarankan meliputi: 1) melakukan percobaan 

penambahan susu dengan jeruk nipis, 2) mengamati koagulasi koloid dan 

mambahas penyebabnya, 3) mendiskusikan contoh koagulasi dalam 

kehidupan sehari-hari misal terjadinya penggumpalan pada saat air keruh 

diberi tawas, terjadinya delta di muara sungai. 

d. Koloid dapat berbentuk koloid liofil dan liofob.  

Kegiatan belajar yang disarankan adalah: 1) melakukan percobaan 

pembuatan lem dari tepung kanji, 2) melakukan percobaan pencampuran 
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air dengan Fe(OH)3, 3) mendiskusikan contoh-contoh koloid liofil dan 

liofob dalam kehidupan sehari-hari dan mencari perbedaan sifat 

keduanya. 

3. Pembuatan Koloid  

Kompetensi dasar pada sub materi pokok pembuatan koloid adalah: 

“Membuat berbagai sistem koloid dengan bahan-bahan yang ada di sekitarnya”. 

Sistem koloid dapat dibuat dengan dua cara yaitu : cara kondensasi dan cara 

dispersi. 

a. Cara kondensasi yaitu pembuatan koloid  dengan cara memperbesar 

partikel terdispersi menjadi partikel koloid. Kegiatan pembelajaran yang 

disarankan yaitu: 1) melakukan percobaan mereaksikan kalsium asetat 

jenuh dengan alkohol 95 %, 2) menyimpulkan pembuatan koloid dengan 

cara kondensasi, 3) menerima dan mendiskusikan bahwa pembuatan 

koloid dengan cara kondensasi melibatkan beberapa reaksi kimia. 

b. Cara dispersi yaitu pembuatan koloid dengan cara memperkecil ukuran 

partikel terdispersi menjadi partikel koloid. Kegiatan pembelajaran yang 

disarankan yaitu: 1) melakukan pembuatan kue agar-agar, 2) menerima 

informasi dan mendiskusikan bahwa pembuatan koloid cara dispersi 

banyak digunakan dalam industri kosmetik dan industri cat. 

 

2.6  Penggunaan Media Komputer dalam Pembelajaran. 

Salah satu dampak utama teknologi informasi terhadap pendidikan adalah 

berkembangnya komputer sebagai basis utama teknologi pendidikan yang telah 
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diterapkan dalam pembelajaran di negara-negara maju pada saat 

iniPenerapanpembelajaran dengan teknologi berbasis computer secara substansial 

menuntut perkembangan paradigm baru tentang konsepsi-konsepsi pendidikan, 

restrukturisasi kurikulum, paedagogik, assessment, model pembelajaran dan 

kompetensi guru. 

Menurut Ysewijn (1992:96), dengan adanya inovasi baru pengajaran 

berbasis komputer, maka pengajaran dapat dibedakan menjadi 3 kategori yaitu:  

1. Pengajaran tanpa komputer yaitu pengajaran dimana pengajar merupakan 

satu-satunya yang melaksanakan semua kegiatan pendidikan di kelas. 

2. Pengajaran campuran yaitu pengajar dan komputer berbagi tugas pekerjaan 

mengajar, tetapi pengajar tetap merupakan penanggungjawab kegiatan 

pendidikan di kelas. 

3. Pengajaran otomatik yaitu pengajaran yang peran pengajarnya digantikan 

oleh komputer secara total. 

Salah satu cara agar pembelajaran kimia menjadi lebih menarik, 

membuat siswa aktif, tidak membosankan, dan penyajian konsepnya jelas adalah 

dengan memanfaatkan media komputer. Penerapan teknologi komputer 

mendorong bentuk pengajaran dan pembelajaran ke arah individual, dimana posisi 

guru bergeser dari instruktur tradisional ke arah mentor, dan posisi siswa bergeser 

menuju ke arah belajar aktif, kreatif dan interaktif, serta pengetahuan bergeser dari 

sesuatu yang ditransfer menuju sesuatu yang dibangun oleh siswa (Harper, 1998: 

84). 
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Menurut Rodrigues dalam ( Bowyer, 2003: 141 ) bahwa: Pendidikan 

yang berbasis multimedia baik yang berbentuk world wide web dan compact disk 

(CD) mampu mengaktifkan imajinasi siswa. Keuntungan utama penggunaan CD 

Pembelajaran terletak pada kekuatan pengembangan konsep, mengadaptasi 

perbedaan cara belajar siswa, pengembangan dengan pengetahuan, serta 

pengontrolan tingkat pencapaian belajar siswa. 

Untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut, maka pengembangan software 

ditekankan harus dapat mendukung terlaksananya pendekatan konstruktivisme 

(Norman, 1993). Dalam pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran ini 

digunakan sumber belajar dalam bentuk CD Pembelajaran yang dapat dirancang 

oleh guru melalui  komputer. 

 

2.7  Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan tentang penerapan model pembelajaran dengan 

pendekatan STM antara lain: 

1. Iskandar (1996), menyatakan bahwa pembelajaran sains dengan pendekatan 

STM sangat efektif untuk meningkatkan penguasaan konsep dalam diri 

siswa dan siswa lebih mampu menerapkan konsep sains yang diperoleh 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Sri Hartati (2001), menjelaskan bahwa pada pembelajaran biologi dengan 

pendekatan STM mampu meningkatkan ketrampilan proses sains dan sikap 

positip siswa terhadap pembelajaran. 
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3. Evi Apriana (2002), menyatakan bahwa pendekatan STM melalui metode 

bermain peran dan pendekatan lingkungan dapat meningkatkan aspek 

pemahaman, sikap, ketrampilan proses dan mampu memotivasi siswa untuk 

mengungkapkan pemikiran yang diperoleh dari pengalaman. 

 

2.8  Kerangka Berfikir 

Pada hakekatnya pendidikan IPA berfungsi untuk membangun pola 

berfikir sehingga dapat mengubah pandangan manusia atau alam semesta secara 

benar. Secara garis besar pendidikan IPA mencakup tiga aspek yaitu: 1) sikap 

ilmiah, 2) proses ilmiah dan 3) produk ilmiah. Komponen sikap ilmiah yang perlu 

ditumbuhkan pada siswa adalah tanggung jawab, keingintahuan, jujur, terbuka, 

obyektif, toleransi, kerja keras, kecermatan bekerja, disiplin, percaya diri sendiri, 

konsep diri positif,dan menafsir gejala alam dari sudut prinsip-prinsip ilmiah. 

Proses ilmiah dapat didefinisikan sebagai perangkat ketrampilan kompleks dalam 

melakukan penyelidikan ilmiah, sedangkan produk ilmiah adalah segala sesuatu 

yang dihasilkan dari proses dan kegiatan ilmiah.  

Pendidikan IPA pada hakekatnya mendidik siswa untuk memahami 

hakekat IPA, baik proses maupun produknya. Dengan pendidikan IPA diharapkan 

siswa sadar akan nilai yang ada dalam masyarakat serta terjadi perkembangan 

sikap ke arah yang positif, mampu menumbuhkan kemampuan berfikir logis, 

kritis, kreatif, inisiatif dan adaptif terhadap perubahan dan perkembangan. 

Kualitas sumber daya manusia yang seperti ini dapat menjamin keberhasilan 

penguasaan teknologi untuk pembangunan bangsa Indonesia. Agar potensi 
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tersebut dapat terwujud, para pakar pendidikan IPA di Indonesia telah 

mengantisipasi perlunya orientasi baru dalam pendidikan IPA yang meliputi 

reformasi sasaran program pendidikan IPA ke arah pengembangan kemampuan 

berpikir dan berbahasa, penyiapan siswa menghadapi isu sosial dampak penerapan 

iptek, penanaman nilai-nilai etika dan estetika, kemampuan memecahkan masalah, 

pengembangan sikap kemandirian, kreatifitas serta tanggung jawab.  

Akan tetapi tuntutan itu akan semakin berat dipenuhi, karena kenyataan 

di lapangan masih banyak ditemui pembelajaran IPA, termasuk di dalamnya kimia 

dianggap sebagai pelajaran yang sulit bagi sebagian besar siswa. Ketidaktahuan 

siswa mengenai kegunaan kimia dalam kehidupan sehari-hari menjadi penyebab 

siswa lekas bosan dan kurang tertarik pada pelajaran kimia, selain itu pengajar 

kimia yang masih mengajar secara monoton dan hanya berpegang teguh pada 

buku paket saja. Salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan dan mengatasi 

problema-problema tersebut, diperlukan suatu pendekatan pembelajaran yang 

dapat menumbuhkan minat siswa, mengajak siswa untuk mencintai serta 

menjadikan suatu kebutuhan akan ilmu kimia dalam mengahadapi isu-isu sosial 

dampak penerapan iptek. 

Salah satu pendekatan dalam pembelajaran kimia yang diharapkan dapat 

meningkatkan ketiga aspek pendidikan IPA adalah dengan pendekatan Sains- 

Teknologi-Masyarakat ( STM ) yang ditunjang dengan menggunakan CD 

Pembelajaran. Pendekatan STM ini diharapkan mampu menjembatani 

kesenjangan antara kemajuan iptek, membanjirnya informasi ilmiah dalam dunia 

pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan pembelajaran STM selalu 
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mengaitkan antara sains, teknologi dan penggunaan sains dan teknologi dalam 

masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan STM dalam pembelajaran kimia 

maka dalam proses pembelajarannya selain kita menanamkan pemahaman siswa 

terhadap konsep-konsep kimia, juga menanamkan pemahaman siswa terhadap 

terknologi yang berkaitan dengan konsep tersebut dan kemungkinan 

penggunaannya, serta dampaknya terhadap lingkungan masyarakat. Dengan 

pendekatan STM dapat meningkatkan literasi sains, teknologi, masyarakat, 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan dapat memecahkan masalah 

secara kreatif serta dapat meningkatkan sikap kepedulian siswa terhapadan sains 

dan teknologi. 

Dengan menggunakan media CD Pembelajaran pada pembelajaran 

kimia, selain dapat mengaktifkan fungsi psikologis siswa seperti pemusatan 

perhatian, memelihara keseimbangan mental (otak) dan fisik (indera), mendorong 

belajar mandiri (mempercepat rekonstruksi kognitifnya), juga bagi guru dapat 

mempermudah, menyederhanakan, dan mempercepat berlangsunganya proses 

belajar mengajar, penyajian informasi dan ketrampilan secara utuh dan lengkap. 

Dengan argumentasi tersebut maka diduga bahwa pembelajaran dengan 

pendekatan STM berbantuan CD Pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar. 

 

2.9 Rumusan Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran STM dengan berbantuan CD Pembelajaran dapat 

menuntaskan belajar siswa. 
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2. Terdapat pengaruh positip antara aktivitas siswa dan sikap siswa pada model 

pembelajaran STM dengan berbantuan CD Pembelajaran terhadap hasil 

belajar siswa.  

3. Terdapat perbedaan hasil belajar antara pendekatan pembelajaran STM 

dengan berbantuan CD Pembelajaran dengan pendekatan STM tanpa CD 

Pembelajaran. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MAN 3 Cirebon pada kelas XI IPA semester 

II. Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI IPA 1 yang 

dijadikan kelas/kelompok eksperimen dan kelas XI IPA 2 sebagai kelas/kelompok 

kontrol. Penentuan populasi ini dilakukan secara random sampel berdasarkan 

kriteria nilai ulangan sebelumnya yang sama dan diajar oleh guru yang sama. 

 

3.2. Disain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

eksperimen. Dalam penelitian diberikan perlakuan pada sampel, maka penelitian 

ini merupakan penelitian eksperimen kelas dengan pre test-post test Comparasion 

Groups Design. Rancangan yang digunakan melibatkan dua kelompok yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

Penelitian ini dilakukan melalui 4 tahap yaitu: 

Tahap I: Pemberian tes awal (pretest) pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

untuk mengetahui prestasi belajar siswa dalam penguasaan konsep sains dan 

teknologi dalam kehidupan sehari-sehari. 

 Tahap II: Pemberian perlakuan kelas eksperimen menggunakan pendekatan STM 

dengan berbantuan CD Pembelajaran dan pada kelas kontrol dengan pendekatan 

STM tanpa berbantuan CD Pembelajaran. 
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 Tahap III: Pemberian tes akhir (post test) pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol untuk mengetahui prestasi belajar siswa dalam penguasaan konsep siswa, 

teknologi dan aplikasi sains dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari serta 

pemberian angket untuk mengetahui sikap siswa terhadap pembelajaran dengan 

pendekatan STM. 

Tahap IV: Membandingkan tes awal dan tes akhir, menganalisa perkembangan 

penguasaan konsep dan aktivitas siswa setelah proses pembelajaran dengan 

pendekatan STM berbantuan CD pembelajaran dan pendekatan STM tanpa 

bantuan CD Pembelajaran. 

Tabel 3.1. Desain Penelitian: Pre test – Post test Comparasion Groups design 

Kelompok Eksperimen Pre – test STM + CD pembelajaran Post test 

Kelompok Kontrol Pre - test STM Post test 
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3.3. Alur Penelitian 
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3.4. Populasi dan Sampel 
 

Penelitian ini dilakukan di MAN 3 Cirebon pada kelas XI IPA semester 

dua. Dasar pemilihan lokasi penelitian di MAN 3 Kota Cirebon adalah karena 

selain sekolah tersebut telah memiliki fasilitas yang cukup memadai baik fasilitas 

laboratorium juga fasilitas internet sendiri, juga guru yang mengajar telah 

mempunyai pengalaman dalam mengajar menggunakan model pembelajaran STM 

sehingga diharapkan data yang didapatkan diharapan lebih akurat.  

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas XI IPA yaitu 

kelas XI IPA 1, XI IPA 2, dan XI IPA 3. Setelah dilakukan studi dokumentasi 

berdasarkan nilai ulangan kimia sebelumnya yang sama, dari tiga kelas tersebut 

diambil menjadi 2 kelas  sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan 

jumlah siswa masing-masing kelas sebanyak 40 siswa. Ciri-ciri dari populasi 

tersebut antara lain memiliki jumlah jam pelajaran, memilki nilai ulangan kimia, 

dan keadaan ekonomi yang sama (tingkat penghasilan orangtua yang sama). 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Cluster random sampling, sebagai 

kelas kontrol adalah XI IPA 2, sedangkan sebagai kelas eksperimen adalah kelas 

XI IPA 1. 

 

3.5. Variabel Penelitian 

Hipotesis 1 yang menyatakan: Model pembelajaran STM Berbantuan CD 

Pembelajaran dapat mencapai ketuntasan belajar siswa. 

1.Variabel bebas: model pembelajaran STM Berbantuan CD Pembelajaran 

2.Variabel terikat: ketuntasan belajar siswa. 
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Hipotesis 2 yang menyatakan: Terdapat pengaruh positip antara aktivitas 

dan sikap siswa pada model pembelajaran STM Berbantuan CD Pembelajaran 

terhadap hasil belajar siswa. 

1.Variabel bebas: aktivitas dan sikap siswa 

2.Variabel terikat: hasil belajar siswa 

Hipotesis 3 yang menyatakan: Terdapat perbedaan hasil belajar antara 

model pembelajaran STM Berbantuan CD Pembelajaran dengan pembelajaran 

STM tanpa berbantuan CD Pembelajaran.  

1.Variabel bebas: model pembelajaran STM Berbantuan CD Pembelajaran dan 

pembelajaran STM tanpa berbantuan CD Pembelajaran. 

2.Variabel terikat: hasil belajar siswa. 

 

 3.6. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan tiga cara mengumpulkan data, yaitu 

dengan menggunakan tes penguasaan konsep, angket siswa, dan observasi atau 

pengamatan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes awal dan 

tes ahir pada konsep koloid. Tes awal digunakan untuk mengetahui terlebih 

dahulu kesetaraan antara kedua kelompok, sedangkan tes ahir digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya peningkatan hasil belajar siswa pada kedua 

kelompok setelah mendapat perlakuan yang berbeda. Instrumen penguasaan 

konsep disusun dalam bentuk soal pilihan ganda sebanyak 40 butir soal yang 

berdasarkan 3 indikator yaitu indikator konsep yang berhubungan dengan sains, 

konsep yang berhubungan dengan teknologi, dan konsep yang berhubungan 
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dengan aplikasi sains dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap butir soal 

bobotnya 2,5, sehingga skor maksimum siswa yang menjawab benar semua soal 

adalah 100. 

Instrumen sikap dibuat dalam bentuk angket dengan menggunakan skala 

likert yang dimodifikasi sebanyak 20 butir dengan pernyataan positip. Instrumen 

observasi dibuat dalam bentuk pedoman observasi untuk mendapatkan data 

tentang aktivitas siswa. 

 

3.7. Prosedur Penelitian 

Prosedur atau langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menentukan sekolah yang akan dijadikan tempat penelitian. 

2. Melakukan observasi dan konsultasi dengan guru atau karyawan untuk 

memperoleh informasi tentang: sarana yang dimiliki khususnya 

laboratorium dan ruang multimedia, memperoleh data nilai raport atau 

ulangan kimia sebelum dilakukan penelitian. 

3. Menentukan jadwal kegiatan penelitian dan menentukan guru lain yang 

dapat diminta sebagai observer. 

4. Melakukan uji instrumen penelitian khususnya intsrumen tes pada kelas 

yang telah mempelajari materi koloid. 

5.  Melakukan pengambilan data yang diawali dengan pemberian pretes 

berupa tes tertulis pilihan ganda pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
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6. Melakukan proses pembelajaran pada kelas kontrol dengan pendekatan 

STM tanpa CD Pembelajaran, dan kelas eksperimen dengan pendekatan 

STM Berbantuan CD Pembelajaran. Proses pembelajaran dilakukan dalam 

4 kali pertemuan.  

7. Melakukan pengambilan data hasil belajar melalui pemberian pos tes dan 

pemberian angket sikap kepada kelas eksperimen maupun kelas kontrol  

8. Melakukan analisis data kuantitatif  yang diperoleh dari pretes postes, hasil 

observasi aktivitas, dan hasil angket sikap siswa dengan menggunakan 

program Excel dan SPSS. 

 

3.8. Analisis Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa: tes, lembar observasi, dan 

angket siswa. Instrumen tes sebelum diberikan diuji terlebih dahulu dengan 

validitas isi, analisis daya beda, tingkat kesukaran, dan reliabilitasnya, sedangkan 

instrumen yang berupa lembar observasi dan angket siswa sebelum diberikan 

dilakukan validitas dengan pertimbangan ahli dan uji reliabilitas.   

Dalam penelitian ini alat ukur diuji dengan menngunakan: 

a. Analisis validitas 

 1. Validitas isi 

  Untuk instrumen yang berbentuk tes, maka pengujian validitas isi dapat 

dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran 

yang telah diajarkan. 
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2. Validitas tiap butir soal 

  Rumus yang digunakan adalah: 

  rp bis =
q
px

St
MtMp −   

 Keterangan: 

  rp bis : koefisien korelasi biserial 

  Mp  : rata-rata skor siswa yang menjawab benar 

  Mt   : rata-rata skor seluruh siswa 

  p     : proporsi skor siswa yang menjawab benar 

  q     : 1 – p 

  St    : standar deviasi total 

  Hasil perhitungan rp bis, kemudian digunakan untuk mencari uji 

signifikansi (t hitung) dengan rumus: 

   t hitung = rp bis
rpbis

N
−
−

1
2  

Keterangan: 

t hitung : uji signifikansi 

rp bis : koefisien korelasi biserial 

N : jumlah siswa yang mengerjakan soal 

p : proporsi skor siswa yang menjawab benar 

Kriteria pengukurannya adalah dikategorikan valid jika t hitung α−≥ 1t  dengan dk 

= N – 2, rp bis signifikan atau butir tes valid. 
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b. Analisis reliabilitas 

Sebuah tes dikatakan reliabel apabila tes tersebut dapat menunjukkan hasil 

yang relatif ajeg, jika tes tersebut digunakan pada kesempatan yang lain. Rumus 

yang digunakan pada penelitian ini adalah KR-21, dengan rumus sebagai berikut:

 r11 = ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

− Vt
MKM

K
K )(1

1
 

Keterangan: 

r11 : reliabilitas tes secara keseluruhan 

Vt  : S2t = variasi skor total 

M  : 
N
YΣ  = rata-rata skot total 

K  : jumlah butir soal 

Menurut Arikunto, S. (2002) klasifikasi reliabel soal adalah: 

 r = 0,800 – 1,000 : sangat tinggi 

 r = 0,600 – 0,799 : tinggi 

 r = 0,400 – 0,599 : cukup 

 r = 0,200 – 0,399 : rendah 

 r < 0,200   : sangat rendah 

c. Analisis daya pembeda 

  Daya beda soal ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

   
A

BA

JS
JBJBDP −

=   

Keterangan : 

DP : Daya Pembeda 
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JBA : Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 

JBB : Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah 

JSA : Banyaknya siswa pada kelompok atas 

Kriteria soal yang dipakai sebagai instrumen berdasarkan daya 

pembedanya diklasifikasikan sebagai berikut (Suherman, 1990:201): 

  DP ≤  0,00 = sangat jelek 

0,00  < DP ≤  0,20 = jelek 

0,20 < DP ≤  0,40 = cukup 

0,40 < DP ≤  0,70 = baik 

0,70 < DP ≤  1,00 = sangat baik 

d. Analisis tingkat kesukaran 

  Rumus yang digunakan untuk menentukan tingkat kesukaran item soal 

adalah:  
BA

BA

JSJS
JBJBIK

+
+

=  

 

Keterangan: 

IK : Indeks kesukaran 

JSA : Banyaknya siswa pada kelompok atas 

JSB : Banyaknya siswa pada kelompok bawah 

JBA : Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 

JBB : Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah 

Kriteria yang menunjukkan tingkat kesukaran soal adalah (Suherman, 1990:213)  

    IK = 0,00 terlalu sukar 

  0,00 < IK ≤  0,30 sukar 



34 

 

  0,30 < IK ≤  0,70 sedang 

  0,70 < IK < 1,00 mudah 

    IK = 1,00 terlalu mudah 

 

3.8. Pengambilan Data 

Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan: 

1. Tes, dilakukan untuk mengetahui hasil pencapaian dari penelitian menggunakan 

model pembelajaran STM. Tes dilakukan setelah instrumen tes tersebut diuji 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembedanya. 

2. Observasi, dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar untuk mengetahui 

ketrampilan berproses siswa dengan format penilaian aktivitas dengan kriteria 

penilaian sebagai berikut:  

Tabel 3.2. Kriteria Nilai Observasi 

Kriteria Nilai Kualitatif Kuantitatif 

Sering 

Biasa 

Jarang 

Tidak Pernah 

A 

B 

C 

D 

4 

3 

2 

1 

 

3. Angket, dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa dari aspek sikap siswa 

terhadap model pembelajaran Sains, Teknologi, dan Masyarakat. 

Menurut Riduwan (2002, 149): Skala sikap Likert yang disusun dalam bentuk 

pernyataan diikuti oleh lima respon yang menunjukkan tingkatan. Setiap respon 
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mendapat skor sesuai dengan arah pernyataan yang bersangkutan yaitu sebagai 

berikut:  

Tabel 3.3. Bobot Skor Skala Likert 

 

Arah 

Pernyataan 

Bobot Skor 

Sangat 

setuju 
Setuju 

Ragu-

ragu 

Tidak 

setuju 

Sangat tidak 

setuju 

Positip 5 4 3 2 1 

Negatip 1 2 3 4 5 

Angket sikap siswa terhadap pembelajaran STM  yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan skala likert yang dimodifikasi yaitu skala Likert yang 

dibuat dalam pernyataan positif saja. 

3.9.  Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

   Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak dan untuk menentukan uji selanjutnya apakah memakai statistik 

parametrik atau non parametrik. 

Pasangan hipotesis yang akan diuji adalah: 

  Ho : data berdistribusi normal 

  Ha : data tidak berdistribusi normal 

Kenormalan data dihitung dengan menggunakan uji Chi Kuadrat (X2) dengan 

rumus : X2 =∑
=

−k

i Ei
EiOi

1

2)(  
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dengan: X2: harga chi kuadrat 

    Oi: nilai yang nampak sebagai hasil pengamatan 

    Ei: nilai yang diharapkan 

    k: banyaknya kelas perhitungan (Sudjana, 2002:273) 

Data akan berdistribusi normal jika X2
hitung < X2

tabel dengan taraf signifikan 5% 

dan derajat kebebasan dk: (k – 3). 

2. Uji Homogenitas 

   Sebelum dilaksanakan pengambilan sampel, maka terlebih dahulu 

dilaksanakan uji homogenitas dari populasi dengan uji Bartlett yang menggunakan 

statistik Chi Kuadrat sebagai berikut: 

   ( ){ ∑ −−= )log)1(101 22 SiniBnX } 

dengan : B  = (log S2)∑ − )1(ni  

    S2 =
∑
∑

−

−

)1(
)1( 2

ni
Sini

 

Keterangan: 

  Si2: variansi masing-masing kelompok 

  S: variansi gabungan 

  ni: banyaknya anggota dalam kelompok/kelas 

  B: koefisien Bartlett, (Sudjana, 2002:263) 

   Kriteria pengujian : jika X2
hitung < X2

tabel maka masing-masing kelas dalam 

populasi mempunyai variansi yang homogen. 
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3. Uji Kesamaan Keadaan Awal Populasi (Uji Anova) 

   Uji Anova merupakan uji untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang 

signifikan rata-rata antar kelompok anggota populasi. 

Pasangan hipotesis yang diuji adalah: 

  Ho : 721 ... μμμ ===   

  Ha : tidak semua 1μ  sama untuk I = 1, 2, 3, …, 7 

Persiapan untuk uji anova sebagai ditunjukkan oleh Tabel 4 berikut.  

Tabel 3.4. Uji Kesamaan Keadaan Awal Populasi (Uji Anova)  

Sumber Variasi dk JK KT F 

Rata-rata 1 RY K = RY : 1  

Antar kelompok k-1 AY A = AY : (k – 1) A 

Dalam kelompok ∑ − )1(ni
 

DY D = DY : (∑ − )1(ni  D 

Total  ∑ni  ∑ 2x    

          (Sudjana, 2006 : 273) 

Keterangan: 

  RY : jumlah kuadrat rata-rata 

    
n
x

RY ∑=
2)(

 

  AY : jumlah kuadrat antar kelompok 

    RY
ni
xi

AY −= ∑ 2)(
 

  DY : jumlah kuadrat dalam kelompok 
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    AYRYJKDY tot −−=  

   Kriteria pengujian: Ho diterima jika Fhitung < ))(1( knkF −−α  yang berarti bahwa 

tidak ada perbedaan keadaan awal populasi termasuk di dalamnya keadaan awal 

sampel (Arikunto, 2002:305). 

4. Uji Kesamaan Dua Varians 

   Uji kesamaan dua varians bertujuan untuk mengetahui apakah kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai tingkat varians yang sama 

(homogen) atau tidak. 

Rumus yang digunakan adalah: 

  
k

b

V
V

F =  

Keterangan: 

  Vb: variansi terbesar 

  Vk: variansi terkecil 

   Dengan kriteria jika harga Fhitung < Ftabel maka kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama atau homogen (Sudjana, 2002:250). 

 5. Uji Perbedaan Dua Rata-rata Dua Pihak 

   Uji ini digunakan untuk menguji perbedaan hasil belajar aspek kognitif 

antara kelompok eksperimen dan kontrol. 

Pasangan hipotesis yang akan diuji adalah: 

  Ho: 21 μμ =  

  Ha: 21 μμ ≠  

1μ : rata-rata hasil belajar fisika kelompok eksperimen 
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2μ : rata-rata hasil belajar fisika kelompok kontrol 

Uji t dipengaruhi oleh hasil uji kesamaan dua varians antara kelompok yaitu: 

(1) Jika varians kedua kelompok sama, maka rumus yang digunakan adalah: 

  

21

_
_

21

11
nn

xxt
s +

−
=  di mana: 

  
2

)1()1(

21

2
22

2
112

−+
−+−

=
nn

SnSnS  

Keterangan: 

 
_

1x : rata-rata nilai kelas eksperimen 

 
_

2x : rata-rata nilai kelas kontrol 

 S1
2: varians nilai-nilai kelas tes eksperimen 

 S2
2: varians nilai-nilai kelas tes kontrol 

 n1: jumlah anggota kelas eksperimen 

 n2: jumlah anggota kelas kontrol 

Kriteria pengujian adalah: 

 Tolak Ho jika t > t0,95 (n1 + n2 – 2)  

 Ho diterima jika tdata < )1( α−t  (n1 + n2 – 2) (Sudjana, 2002:239) 

(2) Jika varians kedua kelompok tidak sama, maka rumus yang digunakan adalah : 

  

2

2
2

1

2
1

__
__

211

n
S

n
S

xxt

+

−
=  



40 

 

Keterangan : 

 
_

1x : rata-rata nilai kelas eksperimen 

 
__

2x : rata-rata nilai kelas kontrol 

 S1
2: varians nilai-nilai kelas eksperimen 

 S2
2: varians nilai-nilai kelas kontrol 

 n1: jumlah anggota kelas eksperimen 

 n2: jumlah anggota kelas kontrol 

 Kriteria yang digunakan adalah tolak hipotesis Ho jika: 
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  )1)(1(1 −−= nett α  dan )1_)(1(2 −−= nktt α  

Pada penelitian ini kedua kelompok mempunyai varians yang sama, oleh karena 

itu rumus t test yang digunakan adalah: 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Hasil 

Sebelum penelitian dilaksanakan, peneliti melakukan studi dokumentasi 

untuk menentukan subyek yang akan diteliti. Penelitian ini tidak hanya 

menekankan pada hasil belajar saja, tetapi menekankan pada proses belajar 

mengajar, khususnya aspek aktivitas dan sikap siswa. Data yang diperoleh pada 

penelitian ini antara lain skor tes pemahaman konsep, skor aktivitas siswa yang 

diperoleh malalui lembar observasi, dan skor sikap siswa yang diperoleh melalui 

angket menggunakan skala Likert yang dimodifikasi dalam pernyataan positip. 

Skor tes pemahaman konsep terdiri dari skor pretes dan postes yang diberikan 

kepada 40 responden dari masing-masing kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

 

4.1.1 Deskripsi Pembelajaran Koloid dengan Metode STM 

Proses belajar mengajar dengan pendekatan STM dilaksanakan dalam 4 

kali pertemuan. 

1. Tahap invitasi 

Guru memotivasi siswa berpikir dan mempersiapkan diri untuk belajar 

memasuki konsep baru yang akan dibahas dengan cara mengajak siswa 

mengamati beberapa peristiwa yang ada di lingkungan yang berhubungan dengan 

koloid melalui tayangan sekilas dari layar LCD. Tahap ini berlangsung selama 10 

menit. 



42 

 

2. Tahap Eksplorasi 

Siswa diberi tugas untuk mencari isu-isu atau masalah yang berkembang 

di masyarakat yang ada hubungannya dengan topik yang akan dibahas. Untuk 

lebih meningkatkan pemahaman siswa terhadap isu-isu tersebut, siswa dibagi 

menjadi 4 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri atas 10 orang. Contoh 

artikel bahan diskusi kelompok pada lampiran halaman 104. Setiap kelompok 

diberi tugas untuk menganalisis artikel yang berhubungan dengan koloid dan 

diberi kesempatan untuk mendiskusikannya. Selama siswa menganalisis artikel, 

guru memberi kebebasan kepada siswa untuk mengemukakan idenya tanpa 

intervensi guru. Pada saat diskusi dapat diamati aktivitas siswa dari kegiatan 

mengemukaan pendapat, mengajukan pertanyaan, mengerjakan tugas, menjawab 

pertanyaan dan lain-lain. Tahap ini berlangsung selama kurang lebih 25 menit. 

3. Tahap Penjelasan dan Solusi 

Tahap ini dilmulai dari kajian literatur dan presentasi kelompok. Setelah 

satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan kajian literaturnya, kelompok 

lain diberi kesempatan menanggapi hasil presentasi kelompok tersebut. Guru 

memberi  saran kepada siswa agar menjawab pertanyaan kepada masing-masing 

anggota secara merata, sehingga setiap anggota memiliki pertanyaan yang harus 

dijawab dan dipertanggungjawabkan. Saran seperti ini sangat efektif untuk 

membangkitkan partisipasi aktif siswa dalam kelompok. Pada tahap ini hampir 

semua siswa terlihat aktif mencari jawaban.  Tahap ini berlangsung selama 45 

menit. 
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4. Tahap Penentuan Tindakan (Aplikasi) 

Tahap aplikasi dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya, dimulai dengan 

mengingatkan kembali konsep yang sudah dimiliki siswa sebelumnya berdasarkan 

kajian teoritis. Guru mengarahkan setiap kelompok untuk melaporkan hal-hal 

yang ada hubungannya dengan materi koloid. Hal ini dilakukan untuk melatih 

siswa mengorganisasikan setiap informasi yang diterima. Setiap kelompok diberi 

tugas untuk menyimpulkan hasil presentasi dan menghubungkan keterkaitan 

antara sain, teknologi, dan masyarakat. Tahap ini berlangsung selama 35 menit. 

Pada pertemuan ke tiga dan ke empat dilakukan tahapan yang sama 

seperti di atas, tetapi tugas masing-masing kelompok melakukan percobaan yang 

berkaitan dengan materi koloid di laboratorium. Hasil kerja laboratorium, 

didiskusikan dan dipresentasikan pada pertemuan ke empat. 

 

4.1.2. Deskripsi Hasil Tes Awal (Pretest) 

Sebelum peneliti melaksanakan proses KBM dengan pendekatan Sain 

Teknologi Masyarakat ( STM ), siswa terlebih dahulu diberi tes awal (lampiran 

hal 77) untuk mengetahui ranah penguasaan konsep dan aplikasi koloid dalam 

kehidupan sehari-hari. Pretes dilaksanakan pada tanggal 22 April 2008. 

Berdasarkan hasil tes awal  dapat diketahui bahwa : 

1. Kelas Kontrol ( Kelas XI IPA 2) 

Skor tes awal yang diperoleh oleh kelompok atas: jumlah nilai 96,75, rata-

rata nilai 4,84, nilai tertinggi 6,25, nilai terendah 3,75, dan standar deviasi 0,62. 
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Sedangkan skor pretes yang diperoleh kelompok bawah: jumlah nilai 93,00, rata-rata 

nilai 4,65, nilai tertinggi 6,00, nilai terendah 3,50 dan standar deviasi 0,71. 

2. Kelas Eksperimen ( Kelas XI IPA 1 ) 

Skor tes awal yang diperoleh kelompok atas kelas eksperimen adalah: 

jumlah nilai 100,50, rata-rata nilai 5,03, nilai tertinggi 6,75, nilai terendah 4,00, 

dan standar deviasi 0,73, sedangkan skor tes awal yang diperoleh kelompok 

bawah kelas eksperimen adalah: jumlah nilai 90,00, rata-rata nilai 4,50, nilai 

tertinggi 5,50, nilai terendah 3,50, dan standar deviasi 0,50. Berdasarkan rata-rata 

nilai keseluruhan kelompok yang diperoleh kelas kontrol dan kelas eksperimen 

sebesar 4,74 untuk kelas kontrol dan 4,76 untuk kelas eksperimen menunjukkan 

bahwa penguasaan konsep dan aplikasi kedua kelas tersebut memiliki kemampuan 

pemahaman konsep dan aplikasi yang relatif sama sebelum diberi perlakuan 

pembelajaran kimia dengan pendekatan STM.  

 

4.1.3. Deskripsi Hasil Tes Akhir ( Post test ) 

Tes akhir diberikan pada waktu yang berbeda yaitu dua minggu 

setelah proses belajar mengajar dilaksanakan. Tes Akhir ini digunakan untuk 

mengukur hasil belajar siswa dari aspek kognitif dan aspek aplikasi. Berdasarkan 

hasil perolehan nilai post test, dapat diketahui bahwa: 

1. Kelas Kontrol ( Kelas XI IPA 2) 

Skor tes akhir yang diperoleh kelompok atas kelas kontrol adalah: 

jumlah nilai 128,00, rata-rata nilai 6,40, nilai tertinggi 7,50, nilai terendah 5,00, 

dan standar deviasi 0,72, sedangkan skor tes akhir yang diperoleh kelompok 
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bawah kelas kontrol adalah: jumlah nilai 122,00, rata-rata nilai 6,10, nilai tertinggi 

7,00, nilai terendah 5,00, dan standar deviassi 0,79. 

 

2. Kelas Eksperimen ( Kelas XI IPA 1 ) 

Skor tes akhir yang diperoleh kelompok atas kelas eksperimen adalah: 

jumlah nilai 140,00 rata-rata nilai 7,00, nilai  tertinggi 9,00, nilai terendah 6,00, 

dan standar deviasi 0,74, sedangkan skor tes akhir yang diperoleh kelompok 

bawah adalah: jumlah nilai 126,50, rata-rata nilai 6,33, nilai tertinggi 7,50, nilai 

terendah 5,00, dan standar deviasi 0,69. 

 

4.1.4. Deskripsi Hasil Aktivitas 

Aspek aktivitas siswa dilakukan selama proses kegiatan belajar 

mengajar berlangsung baik kegiatan diskusi dalam kelas maupun kegiatan 

praktikum di laboratorium. Berdasakan hasil perolehan aktivitas dapat diketahui 

bahwa : 

1. Kelas Kontrol ( Kelas XI IPA 2) 

Skor nilai aktivitas yang diperoleh kelompok atas kelas kontrol adalah: 

jumlah nilai 48,01, rata-rata 2,40, tertinggi 3,08, terendah 1,83, dan standar 

deviasi 0,33, sedangkan pada kelompok bawah diperoleh nilai aktivitas: jumlah 

nilai 46,7, rata-rata 2,34, tertinggi 2,75, terendah 1,66, dan standar deviasi 0,29. 

2. Kelas Eksperimen ( Kelas XI IPA 1 ) 

Skor nilai aktivitas yang diperoleh kelompok atas kelas eksperimen 

adalah: jumlah nilai 57,94, rata-rata 2,90, tertinggi 3,50, terendah 2,25, dan 
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standar deviasi 0,41, sedangkan pada kelompok bawah diperoleh: jumlah 47,32, 

rata-rata 2,37, tertinggi 2,66, terendah 1,83, dan standar deviasi 0,24. 

 

4.1. Deskripsi Aspek Sikap 

Aspek sikap siswa dilakukan dengan memberikan angket skala sikap 

menggunakan skala Likert yang dimodifikasi dalam pernyataan positip. 

Berdasarkan perolehan data skala sikapdiperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Kelas Kontrol ( Kelas XI IPA 2) 

Skor nilai sikap siswa yang diperoleh kelompok atas kelas kontrol 

adalah: jumlah 150,8, rata-rata 7,540, tertinggi 8,8, terendah 6,7, dan standar 

deviasi 0,505, sedangkan pada kelompok bawah diperoleh nilai sikap: jumlah 

143,6, rata-rata 7,180, tertinggi 7,9, terendah 6,5, dan standar deviasi 0,353. 

2. Kelas Eksperimen ( Kelas XI IPA 1 ) 

Skor nilai sikap yang diperoleh kelompok atas kelas eksperimen adalah: 

jumlah 165,7, rata-rata 8,28, tertinggi 9,5, terendah 6,4, dan standar deviasi 0,675, 

sedangkan pada kelompok bawah diperoleh: jumlah 148,7, rata-rata 7,43, tertinggi 

8,2, terendah 6,3, dan standar deviasi 0,452. 

 

4.2. Uji Hipotesis 

4.2.1. Uji Ketuntasan ( One sampel T-test ) 

1. Kelas Kontrol 

Analisis One sampel t-test digunakan untuk mengetahui ketuntasan siswa 

dalam pembelajaran kimia pada pokok bahasan koloid dengan standar minimal 

6,0 sesuai dengan KKM yang ada di sekolah. 
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Tabel 4.1. Uji Ketuntasan Hasil Belajar Kelas Kontrol 

One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Hasil Belajar 40 6.2500 .75955 .12010 

 
One-Sample Test 

 Test Value = 6.0                                      
 

t df 
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
 Lower Upper 

Hasil 
Belajar 

2.082 39 .144 .25000 -.0071 .4929 

  
Dasar pengambilan keputusan ketuntasan hasil belajar siswa adalah: 

Hipotesis:  

Ho: μ = 6,0 : Pembelajaran dengan pendekatan STM tanpa CD dapat mencapai 

ketuntasan. 

H1:  μ ≠ 6,0 : Pembelajaran dengan pendekatan STM tanpa CD tidak mencapai 

ketuntasan. 

Berdasarkan output SPSS diperoleh sig = 0,144 > 0,05  Ho diterima, dengan 

demikian pembelajaran kimia dengan pendekatan STM tanpa bantuan CD 

Pembelajaran dapat mencapai ketuntasan 6,00. 
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2. Kelas Eksperimen 

Tabel 4.2. Uji Ketuntasan Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Hasil 
Belajar 

40 6.6125 .82809 .10093 

 
One-Sample Test 

 Test Value = 6.0                                      
 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
 Lower Upper 

Hasil 
Belajar 

50.503 39 .412 6.61250 3.3477 6.8773 

 
Dasar pengambilan keputusan ketuntasan hasil belajar kelas eksperimen: 

Hipotesis:  

Ho: μ = 6,0: Pembelajaran dengan pendekatan STM berbantuan CD dapat 

mencapai ketuntasan. 

H1:  μ ≠ 6,0: Pembelajaran dengan pendekatan STM berbantuan CD tidak 

mencapai ketuntasan. 

Berdasarkan output SPSS diperolah sig = 0,412 > 0,05 , Ho diterima sehingga 

disimpulkan pembelajaran kimia dengan pendekatan STM Berbantuan CD 

Pembelajaran dapat mencapai ketuntasan 6,00. 
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4.2.2. Uji korelasi dan regresi 

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan 

antara aktivitas dan sikap siwa terhadap hasil belajar, sedangkan analisis regresi 

digunakan untuk mengetahui pengaruh aktivitas dan sikap siswa terhadap hasil 

belajar. 

1. Kelas Kontrol 

1.1.Uji korelasi dan regresi sederhana antara aktivitas siswa dengan hasil belajar: 

Tabel 4.3. Uji Korelasi Antara Aktivitas Terhadap Hasil Belajar 
 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

hasil 
belajar 

6.2500 .75955 40 

aktivitas 
siswa 

2.3677 .30722 40 

 
Correlations

  hasil belajar aktivitas siswa 

Pearson 
Correlation 

hasil belajar 1.000 .676 

aktivitas siswa .605 1.000 

Sig. (1-tailed) hasil belajar . .000 

aktivitas siswa .000 . 

N hasil belajar 40 40 

aktivitas siswa 40 40 
Pengambilan keputusan adanya korelasi antara aktivitas siswa dengan 

hasil belajar adalah: 

Hipotesis:  

Ho: r = 0: Korelasi antara aktivitas siswa dengan hasil belajar rendah 
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H1: r ≠ 0: Korelasi antara aktivitas siswa dengan hasil belajar tidak rendah 

Hasil output SPSS diperoleh korelasi/hubungan antara aktifitas dengan 

prestasi belajar sebesar 0,605 dengan taraf signifikansi 0,000 < 0,05  berarti 

Ho ditolak atau dengan kata lain korelasi antara aktivitas dengan prestasi 

belajar tidak rendah.  

Tabel 4. 4. Uji Regresi Sederhana Pengaruh Aktivitas terhadap Hasil Belajar 

Model Summaryb

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .605a .366 .349 .61291
a. Predictors: (Constant), aktivitas siswa  

b. Dependent Variable: hasil belajar  

ANOVAb

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 8.225 1 8.225 21.895 .000a

Residual 14.275 38 .376   

Total 22.500 39    

a. Predictors: (Constant), aktivitassiswa    

b. Dependent Variable: hasil belajar    

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.711 .763  3.555 .001

aktivitas 
siswa 

1.495 .319 .605 4.679 .000

a. Dependent Variable: hasil belajar    

 
Persamaan regresi yang diperoleh :   Y = 2,711 + 1,495 X 



51 

 

Uji linieritas persamaan regresi Y = 2,711 + 1,495 X 

Hipotesis: 

Ho: β = 0 : Persamaan regresi tidak linier 

Ho: β ≠ 0 : Persamaan regresi linier 

Hasil output SPSS pada tabel Anova diperoleh signifikansi = 0,000 < 0,05 

berarti Ho ditolak, dengan demikian persamaan regresi tersebut linier. 

Besarnya kontribusi aktivitas terhadap hasil belajar sebesar 0,366 berarti 

aktivitas mempengaruhi hasil belajar sebesar 36,6 %. 

1.2. Uji korelasi dan regresi sederhana antara sikap siswa dengan hasil belajar 

Tabel 4.5. Uji Korelasi Antara Sikap dengan Hasil belajar 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Hasil Belajar 6.2500 .75955 40 

Sikap Siswa 7.3600 0.467289 40 

 

Correlations 

  Hasil Belajar Sikap Siswa 

Pearson Correlation Hasil Belajar 1.000 .116 

Sikap Siswa .116 1.000 

Sig. (1-tailed) Hasil Belajar . .239 

Sikap Siswa .239 . 

N Hasil Belajar 40 40 

Sikap Siswa 40 40 

 
Hipotesis: 

Ho: r = 0 : Korelasi antara sikap siswa dengan  hasil belajar rendah 

Ho: r ≠ 0 : Korelasi antara sikap siswa dengan hasil belajar tidak rendah 
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Hasil output SPSS diperoleh signifikansi = 0,239 > 0,05 berarti Ho diterima. 

Dengan demikian korelasi antara sikap siswa dengan hasil belajar kelas 

eksperimen  rendah ( 11,6 % ). 

Tabel 4.6. Uji Regresi Sederhana Pengaruh Sikap terhadap Hasil Belajar 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .116a .113 .033 .76433
a. Predictors: (Constant), Sikap Siswa  

b. Dependent Variable: Hasil Belajar  

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .301 1 .301 .515 .478a

Residual 22.199 38 .584   

Total 22.500 39    

a. Predictors: (Constant), Sikap Siswa    

b. Dependent Variable: Hasil Belajar    

 
 

Coefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.867 1.931  2.520 .016 

Sikap Siswa .188 .262 .116 .717 .478 
a. Dependent Variable: Hasil Belajar  

 
  

Persamaan regresi yang diperoleh: Y = 4,867 + 0,188 X 

Uji linieritas persamaan regresi Y = 4,867 + 0,188 X 
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Hipotesis: 

Ho: β = 0 : Persamaan regresi tidak linier 

H1: β ≠ 0 : Persemaan regresi linier 

Hasil output diperoleh signifikansi = 0,478 > 0,05 berarti Ho diterima, dengan 

demikian persamaan regresi tersebut adalah tidak linier. Besarnya kontribusi 

sikap siswa terhadap hasil belajar sebesar 0,113 ( 11,3 %)   

c.  Uji regresi ganda antara aktivitas dan sikap siswa terhadap hasil belajar 

Tabel 4.7. Uji Regresi Ganda Pengaruh Aktivitas dan Sikap Siswa terhadap 

Hasil Belajar 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .606a .367 .333 .62039

a. Predictors: (Constant), Sikap Siswa, Aktivitas Siswa 
b. Dependent Variable: Hasil Belajar  

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.259 2 4.130 10.730 .000a

Residual 14.241 37 .385   

Total 22.500 39    

a. Predictors: (Constant), Sikap Siswa, Aktivitas Siswa   

b. Dependent Variable: Hasil Belajar 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.269 1.669  1.360 .182 

Aktivitas 
Siswa 

1.482 .326 .600 4.547 .000 

Sikap Siswa              .064 .021 .039 .299 .767 

a. Dependent Variable: Hasil Belajar    

 

Hasil output SPSS diperoleh persamaan regresi ganda:  

Y = 2,269 + 1,482 X1 + 0,064 X2 

Y = hasil belajar siswa 

X1= aktivitas siswa 

X2= sikap siswa 

Uji linieritas persamaan regresi Y = 2,269 + 1,482 X1 + 0,064 X2 

Hipotesis: 

Ho: β = 0 : Persamaan tidak linier 

H1: β ≠ 0 : Persamaan linier 

Pada tabel Anova diperoleh signifikansi = 0,000 < 0,05 berarti Ho ditolak. 

Dengan demikian persamaan regresi tersebut adalah linier. 

Besarnya kontribusi aktivitas dan sikap siswa secara bersama-sama terhadap 

hasil belajar sebesar 0,367 ( 36,7 % ). 

2. Kelas Eksperimen 

2.1. Uji korelasi antara aktivitas siswa dengan hasil belajar: 
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Tabel 4.8. Uji Korelasi Antara Aktivitas dengan Hasil Belajar 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

Hasil Belajar 6.6250 .82236 40 
Aktivitas siswa 2.6315 .42638 40 

 
Correlations 

  Hasil Belajar Aktivitas siswa 

Pearson 
Correlation 

Hasil Belajar 1.000 .476 

Aktivitas siswa .476 1.000 

Sig. (1-tailed) Hasil Belajar . .001 

Aktivitas siswa .001 . 

N Hasil Belajar 40 40 

Aktivitas siswa 40 40 
Hipotesis:  

Ho: r = 0 : Korelasi antara aktivitas siswa dengan hasil belajar rendah 

H1: r ≠ 0 : Korelasi antara aktivitas siswa dengan hasil belajar tidak rendah 

Dari tabel diperoleh korelasi antara aktifitas dengan prestasi belajar sebesar 

0,476 dengan taraf signifikansi 0,001 < 0,05  berarti Ho ditolak dengan 

demikian korelasi antara aktivitas dengan prestasi belajar tidak rendah.  

Tabel 4.9. Uji Regresi Sederhana Pengaruh Aktivitas terhadap Hasil Belajar 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .476a .226 .206 .73290
a. Predictors: (Constant), Aktivitas siswa  

b. Dependent Variable: Hasil Belajar 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1Regression 5.964 1 5.964 11.102 .002a

Residual 20.411 38 .537   

Total 26.375 39    

a. Predictors: (Constant),Aktivitassiswa    

b. Dependent Variable: Hasil Belajar  
 
 

  

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta 

1(Constant) 4.212 .734  5.742 .000 

Aktivitas siswa  .917 .275 .476 3.332 .002 
a. Dependent Variable: Hasil Belajar    

 

Persamaan regresi yang diperoleh :   Y = 4,212 + 0,917 X 

Uji linieritas persamaan regresi Y = 4,212 + 0,917 X 

Hipotesis: 

Ho: β = 0 : Persamaan regresi tidak linier 

Ho: β ≠ 0 : Persamaan regresi linier 

Hasil output SPSS pada tabel Anova diperoleh signifikansi=0,002 < 0,05 

berarti Ho ditolak, dengan demikian persamaan regresi tersebut linier. 

Besarnya kontribusi aktivitas terhadap hasil belajar sebesar 0,226 berarti 

aktivitas mempengaruhi hasil belajar sebesar 22,6  %. 
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2.2. Uji korelasi dan regresi sederhana antara sikap siswa dengan hasil 

belajar 

Hipotesis: 

Ho: r = 0 : Korelasi antara sikap siswa dengan  hasil belajar rendah 

Ho: r ≠ 0 : Korelasi antara sikap siswa dengan hasil belajar tidak rendah 

Tabel 4.10. Uji Korelasi Antara Sikap dengan Hasil Belajar 

Descriptive Statistics
 Mean Std. Deviation N 

Hasil Belajar 6.6250 .82236 40
Sikap siswa 7.8600 .71173 40

 
Correlations 

  Hasil Belajar Sikap siswa 

Pearson 
Correlation 

Hasil Belajar 1.000 .460

Sikap siswa .460 1.000

Sig. (1-tailed) Hasil Belajar . .001

Sikap siswa .001 .

N Hasil Belajar 40 40

Sikap siswa 40 40
 

Hasil output SPSS diperoleh signifikansi = 0,001 < 0,05 berarti Ho ditolak. 

Dengan demikian korelasi antara sikap siswa dengan hasil belajar kelas 

eksperimen tidak rendah ( 0,460 ). 

Tabel 4.11. Uji Regresi Sederhana Pengaruh Sikap terhadap Hasil Belajar 
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Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 .460a .212 .191 .73974 

 

 

Anova 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression                  5.581 1 5.581     10.198 .003a 

Residual               20.794 38 .547   

Total 26.375 39    

a. Predictors: (Constant), Sikap siswa    

b. Dependent Variable: Hasil Belajar    

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 2.448 1.313  1.864 .070 

Sikap siswa .531 .166 .460 3.193 .003 
a. Dependent Variable: Hasil Belajar    
 

Persamaan regresi yang diperoleh: Y = 2,448 + 0,531 X 

Uji linieritas persamaan regresi Y = 2,448 + 0,531 X 

Hipotesis: 

Ho: β = 0 : Persamaan regresi tidak linier 

H1: β ≠ 0 : Persemaan regresi linier 

Hasil output diperoleh signifikansi = 0,003 < 0,05 berarti Ho ditolak, dengan 

demikian persamaan regresi tersebut adalah linier. Besarnya kontribusi sikap 

siswa terhadap hasil belajar sebesar 0,212 ( 21,2 %). 
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2.4. Uji regresi ganda antara aktivitas dan sikap siswa terhadap hasil belajar 

Tabel 4.12. Uji Regresi Ganda Pengaruh Aktivitas dan Sikap terhadap Hasil 

Belajar 

Model Summaryb 

 R R Square
Adjusted R Model 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .525a .276 .237 .71843
a. Predictors: (Constant), Sikap Siswa, Aktivitas siswa 
b. Dependent Variable: Hasil Belajar  

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 7.278 2 3.639 7.050 .003a

Residual 19.097 37 .516   

Total 26.375 39    

a. Predictors: (Constant), Sikap Siswa, Aktivitas siswa   

b. Dependent Variable: Hasil Belajar    

 
Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.529 1.276  1.982 .055
Aktivitas siswa .605 .333 .313 1.813 .078
Sikap Siswa .319 .200 .276 1.596 .119

a. Dependent Variable: Hasil Belajar    
Hasil output SPSS diperoleh persamaan regresi ganda:  

Y = 2,579 + 0,605  X1 + 0,319 X2 

Y = hasil belajar 

X1 = aktivitas 

X2 = sikap 
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Uji linieritas persamaan regresi Y = 2,579 + 0,605 X1 + 0,319 X2,  hipotesis: 

Ho: β = 0 : Persamaan tidak linier 

H1: β ≠ 0 : Persamaan linier 

Pada tabel Anova diperoleh signifikansi = 0,003 < 0,05 berarti Ho ditolak. 

Dengan demikian persamaan regresi tersebut adalah linier. 

Besarnya kontribusi aktivitas dan sikap siswa secara bersama-sama terhadap 

hasil belajar sebesar 0,276 ( 27,6 % ). 

4.2.3. Uji Perbedaan Hasil Belajar Menggunakan Metode STM Berbantuan 

CD Pembelajaran dengan Metode STM tanpa CD Pembelajaran. 

Tabel 4.13. Uji Perbedaan Hasil Belajar Kelas Ekspermen dan Kelas Kontrol 

Group Statistics 

 
Kelas N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Hasil 

Belajar 

Kelas Kontrol 40 6.2500 .75955 .12010

Kelas Eksperimen 40 6.6250 .82236 .13003

 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Hasil 

Belajar 

 Equal variances   

assumed 
.055 .815 2.119 78 .037 .37500 .17700 .72739 .02261

 Equal variances not 

assumed 

  
2.119 77.513 .037 .37500 .17700 .72742 .02258
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Analisis pertama menggunakan F tes untuk menguji ada tidaknya kesamaan 

varian pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dasar pengambilan keputusan 

kesamaan varian adalah: 

Ho : β1 = β2 : Varian identik (sama) 

H1 : β1 ≠ β2 : Varian tidak identik (tidak sama) 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sig 0,815 > 0,05 berarti Ho diterima maka 

disimpulkan bahwa kedua varian kelas eksperimen dan kelas kontrol sama atau 

identik. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan t test untuk asumsi 

varian sama (Equal variances assumed). Dasar pengambilan keputusan perbedaan 

hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah: 

Ho : μ1 = μ2   Rata-rata hasil belajar kedua kelas sama 

H1 : μ1 ≠ μ2   Rata-rata hasil belajar kedua kelas tidak sama 

Berdasarkan atas kesamaan varian ( Equal variances t assumed) diperoleh 

signifikansi = 0,037 < 0,05 berarti Ho ditolak maka disimpulkan rata-rata hasil 

belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol berbeda. 

4.2.4. Uji Anova 

Analisis atau uji Anova digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 

yang signifikan antara rata-rata hitung dari beberapa kelompok. 
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Tabel 4. 14. Uji Anova 
Descriptive Statistics 

 
 

Dependent Variable:Hasil belajar    

Metode Belajar Kelompok Siswa Mean Std. Deviation N 

STM tanpa CD Kelompok Atas 6.4000 .71818 20 

Kelompok Bawah 6.1000 .78807 20 

Total 6.2500                   .75955 40 

STM dengan CD Kelompok Atas 6.9500  .77629 20 

Kelompok Bawah 6.3000 .75044 20 

Total 6.6250 .82236 40 

Total Kelompok Atas          6.6750                   .78895 40 

Kelompok Bawah 6.2000 .76628 40 

Total 6.4375 .80887 80 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Hasil belajar     

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 7.937a 3 2.646 4.596 .005 

Intercept 3315.312 1 3315.312 5.759E3 .000 

Metode 2.813 1 2.813 4.886 .030 

Kelompok 4.512 1 4.512 7.839 .006 

Metode * Kelompok .612 1              .612 1.064 .306 

Error 43.750 76 .576   

Total 3367.000 80    

Corrected Total 51.687 79    

a. R Squared = .355 (Adjusted R Squared = .330)   
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1. Uji perbedaan rata-rata hasil belajar berdasarkan metode pembelajaran 

Hipotesis: 

Ho = Kedua rata-rata populasi adalah identik 

H1 = Kedua rata-rata populasi adalah tidak identik 

Hasil output SPSS diperoleh F hitung = 4,886 dengan signifikansi = 0,030 < 

0,05 berarti Ho ditolak, dengan demikian kedua rata-rata metode belajar 

tersebut berbeda ( tidak identik). 

2. Uji perbedaan rata-rata hasil belajar berdasar kelompok atas dan bawah 

Hipotesis: 

Ho = Kedua rata-rata populasi adalah identik 

H1 = Kedua rata-rata populasi adalah tidak identik 

Hasil output SPSS diperoleh F hitung 7,839 dengan signifikansi 0,006 < 0,05 

berarti Ho ditolak, sehingga dikatakan rata-rata hasil belajar kedua kelompok 

atas dan bawah berbeda (tidak identik). 

3. Uji interaksi antara metode dengan kelompok 

Hipotesis: 

Ho = Tidak ada interaksi antara metode pembelajaran dengan kelompok. 

H1 = Ada interaksi antara metode pembelajaran dengan kelompok 

Diperoleh F hitung 1,064 dengan signifikansi 0,306 > 0,05 berarti Ho diterima 

atau dengan kata lain tidak ada interaksi antara metode pembelajaran dengan 

kelompok atas dan bawah.  
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4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis statistic data yang telah dijabarkan di atas, 

diperoleh bahwa pembelajaran kimia dengan metode STM Berbantuan CD 

Pembelajaran lebih efektif dibandingkan pembelajaran dengan metode STM tanpa 

berbantuan CD Pembelajaran. Hasil belajar yang diperoleh siswa kelas 

eksperimen yang menggunakan metode STM Berbantuan CD Pembelajaran lebih 

tinggi dari pada hasil belajar siwa yang menggunakan metode STM tanpa CD 

Pembelajaran.Hal ini sesuai dengan pendapat Kartimi (2003; 84) yang 

menyatakan bahwa bila unsur interactivity dan novelty pada sebuah media 

terpenuhi, biasanya lebih baik dan lebih menarik bagi siswa sehingga 

meningkatkan perhatian siswa dalam pembelajaran. 

4.3.1. Ketuntasan Belajar Siswa 

Hasil ketuntasan siswa kelas eksperimen diperoleh rata-rata kelas 6,6125 dari 40 

siswa, yang memperoleh nilai lebih besar dari 6,0 sebanyak 36 orang, dan yang 

memperoleh nilai kurang dari 6,0 sebanyak 4 orang pada kelompok bawah. 

Sedangkan kelas kontrol diperoleh rata-rata kelas 6,25 dari 40 siswa, yang 

memperoleh nilai di atas 6,0 sebanyak 32 orang, dan yang memperoleh nilai di 

bawah 6,0 sebanyak 8 orang dengan rincian 2 orang pada kelompok atas dan 6 

orang pada kelompok bawah. Secara keseluruhan, baik kelas kontrol maupun 

kelas eksperimen mencapai kriteria ketuntasan minimal 6,0. 

4.3.2. Pengaruh Aktivitas terhadap Hasil Belajar 

Hasil analisis statistik data menunjukkan pengaruh aktivitas terhadap 

hasil belajar kelas eksperimen sebesar 22,6 %. Dari rata-rata nilai aktivitas pada 
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kelas eksperimen diperoleh 2,63 sedangkan kelas kontrol 2,36. Hal ini 

menunjukkan bahwa aktivitas kelas eksperimen lebih baik dibanding dengan kelas 

kontrol karena sebagian besar siswa telah mampu berpartisipasi dalam setiap 

kegiatan meskipun tingkat partisipasinya berbeda-beda, dan nilai aktivitas 

keseluruhan tergolong baik. Meskipun demikian, dengan pendekatan STM 

berbantuan CD Pembelajaran masih terdapat 4 orang siswa yang memperlihatkan 

aktivitas cukup baik  yaitu siswa dengan kode P.12, L.10, P19, dan P22. Manurut 

pendapatnya, siswa menjadi aktif disebabkan oleh: 

1. Adanya dukungan dari setiap anggota kelompok untuk berani 

berpendapat dan jika belum benar anggota lainnya siap untuk membantu. 

2. Adanya pembagian tugas secara merata terhadap tugasnya masing-

masing. 

4.3.3. Pengaruh Sikap terhadap Hasil Belajar 

Pada penelitian ini diperoleh pengaruh sikap terhadap hasil belajar kelas 

eksperimen sebesar 21,2 % dengan rata-rata nilai sikap sebesar 7,86, sedangkan 

pada kelas kontrol diperoleh pengaruh sikap terhadap hasil belajar 11,30 % 

dengan rata-rata nilai 7,36. Hal ini menunjukkan sikap siswa terhadap pelajaran 

kimia kelas eksperimen lebih baik dibanding kelas kontrol. Secara keseluruhan 

sikap siswa kelas eksperimen terhadap pelajaran kimia tergolong baik. 

4.3.4. Perbedaan Hasil Belajar Menggunakan Metode STM berbantuan CD 

Pembelajaran dengan Metode STM Tanpa Berbantuan CD Pembelajaran. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai rata-rata kelas eksperimen 

6,625 sedangkan kelas kontrol 6,25, hal ini menunjukkan hasil belajar siswa pada 
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kelas yang menggunakan metode STM Berbantuan CD Pembelajaran sedikit lebih 

baik dibanding hasil belajar siswa pada kelas yang menggunakan metode STM 

Tanpa CD Pembelajaran. Perbedaan ini mencerminkan bahwa proses kegiatan 

belajar mengajar dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Guru diharapkan 

pandai dalam menentukan metode dan menentukan media pembelajaran yang 

dapat meningkatkan aktivitas dan sikap siswa terhadap pelajaran kimia, sehingga 

siswa tidak mudah menjadi bosan untuk belajar, dan akhirnya dapat meningkatkan 

hasil belajar secara optimal. 

 

 

 



67 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil analisis statistik dan pembahasan yang diuraikan pada 

bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai 

berikut: 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil kajian analisis statistik tentang penggunaan Metode 

Pembelajaran STM Berbantuan CD Pembelajaran pada pelajaran kimia dalam 

topik koloid, dapat dikemukakan beberapa kesimpuln seperti berikut: 

1. Rata-rata skor hasil belajar siswa dari aspek kognitif pada pembelajaran 

koloid menggunakan metode STM Berbantuan CD Pembelajaran sebesar 

6,625 dengan demikian dapat mencapai ketuntasan minimal 6,0 dengan 

prosentase ketuntasan di atas 75 % dari keseluruhan jumlah siswa. 

2. Siswa memilki kesadaran sendiri untuk bersikap bijak terhadap 

perkembangan sain dan teknologi. 

3. Siswa memiliki aktivitas dan sikap yang lebih baik terhadap pelajaran 

kimia yang menggunakan metode STM Berbantuan CD Pembelajaran 

dibanding pembelajaran yang menggunakan metode STM tanpa CD 

Pembelajaran.  
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4. Pengaruh aktivitas siswa terhadap hasil belajar siswa pada kelas yang 

menggunakan metode STM Berbantuan CD Pembelajaran sebesar 22,6 

% dengan persamaan regresi Y = 4,212 + 0,917 X. 

5. Pengaruh sikap siswa terhadap hasil belajar pada kelas yang 

menggunakan metode STM Berbantuan CD Pembelajaran sebesar 21,2 

% dengan persamaan regresi Y = 2,448 + 0,531 X 

6. Terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen yang 

menggunakan metode STM Berbantuan CD Pembelajaran dengan kelas 

kontrol yang menggunakan metode STM tanpa CD Pembelajaran. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan, untuk dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa disarankan : 

1. Dalam rangka inovasi pendidikan, pendekatan STM Berbantuan CD 

Pembelajaran penting untuk dilaksanakan. Pendekatan STM 

Berbantuan CD Pembelajaran sebaiknya dilakukan pada semester 1 

karena membutuhkan waktu persiapan yang cukup lama. 

2. Untuk meningkatkan kemampuan guru, hasil penelitian ini sebaiknya 

disosialisasikan dalam kegiatan pelatihan dalam forum musyawarah 

guru mata pelajaran (MGMP). 

3. Pendekatan STM Berbantuan CD Pembelajaran sebagai pendekatan 

baru dalam pembelajaran kimia, sehingga sebelum melaksanakan 

pendekatan tersebut guru sebaiknya memahami dan mampu 
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menggunakan metode tersebut dan mampu membuat media 

pembelajaran menggunakan sarana komputer.  

4. Untuk mempermudah guru dalam mengevaluasi aspek sikap dan 

aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar, disarankan guru 

memiliki catatan harian sikap dan aktivitas atau portofolio siswa .  
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Lampiran: 
 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) 

Mata Pelajaran :  Kimia 

Satuan Pelajaran:  SMA/MA 

Kelas / Semester:  XI IPA / 2 

Pokok Bahasan: Koloid 

Alokasi Waktu:  8 x Jam pelajaran (4x Pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi :  

Menjelaskan sistem dan sifat koloid serta penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

B. Kompetensi Dasar :  

- Membuat berbagai sistem koloid dengan memanfaatkan bahan-bahan yang 

ada di sekitar. 

- Mengelompokkan sifat-sifat koloid dan penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari dalam konteks sains, teknologi, masyarakat (STM) 

- Memahami peranan koloid pada berbagai bidang kehidupan. 

C. Indikator : 

- Siswa dapat menjelaskan proses pembuatan koloid melalui percobaan. 

- Siswa dapat membuat selai pisang dari kulit pisang 

- Melalui percobaan, siswa dapat menjelaskan sifat efek Tyndall 



74 

 

- Siswa dapat memahami secara spesifik penerapan sifat koagulasi pada proses 

penjernihan air 

- Siswa dapat menguraikan keterkaitan sains, teknologi, dan masyarakat dalam 

topik koloid. 

D. Materi Pokok : 

- Sistem Koloid 

- Pembuatan Koloid 

E. Pendekatan Model Pembelajaran 

- Pendekatan: Sains Teknologi Masyarakat ( STM ) 

- Metode: Diskusi informasi dan eksperimen 

F. Langkah-langkah Pembelajaran : 

- Petemuan I ( Pertemuan 1 dan 2) 

No Tahap Kegiatan Kegiatan 

1 

 

   

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Invitasi 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

Penjelasan dan Solusi 

 

 

Menampilkan 3 macam campuran ( gula+ air, 

pasir + air, tepung kanji + air ). Siswa mengamati 

perbedaan dan sifat pada campuran tersebut. 

 

Peserta didik secara berkelompok melakukan 

eksperimen tentang : pembuatan koloid, 

pembuatan selai pisang, efek Tyndall, dan proses 

penjernihan air.Alat, bahan, dan prosedur kerja 

sesuai dengan LKS. 

 

Peserta didik diajak mengkomunikasikan hasil 

percobaan dan diskusi melalui presentasi 

kelompok. Guru meluruskan pengetahuan baru 



75 

 

 

 

4 

 

 

 

Penetuan Tindakan 

yang diperoleh siswa. 

 

Peserta didik membuat kesimpulan hasil 

percobaan dalam keterkaitan sains, teknologi dan 

masyarakat  

( STM ). 

 

Pertemuan 2 : (Pertemuan 3 dan 4) 

No Tahap Kegiatan Kegiatan 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

Invitasi 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

Penjelasan dan 

Solusi 

 

 

 

Penetuan Tindakan 

( Aplikasi ) 

Mengadakan Tanya jawab dengan peserta didik 

tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan 

koloid, misalnya : Apakah kalian pernah melihat 

kebakaran hutan, pernahkah kalian merasakan 

nikmatnya es krim? 

 

Peserta didik secara berkelompok diskusi tentang 

peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari dari 

artikel internet. 

Alat, bahan, dan prosedur kerja sesuai dengan LKS 

Percobaan  

 

Peserta didik mengkomunikasikan gagasan yang 

diperoleh dari hasil diskusi melalui presentasi 

kelompok.  

Guru mengarahkan konsep yang benar.  

 

Peserta didik menyimpulkan keterkaitan hasil 

diskusi dalam konteks  sains, teknologi, dan 

masyarakat. 
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G. Alat dan Sumber Belajar 

- Alat    :  Alat dan bahan eksperimen sesuai denga LKS Percobaan 

- Sumber Belajar    :  1. Buku kimia dan kecakapan hidup 

              2. Internet dan media cetak 

H. Penilaian : 

- Ulanga Harian 

- Hasil observasi praktikum dan diskusi kelompok 

- Laporan Praktikum 

 

Cirebon,     April  2008 

                                                                                       Guru Mata Pelajaran, 

 

 

                                                                                   Drs. Akhmad Saefuludin 

                                                                                      NIP. 150273739 
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Lampiran: 
 

 
 

KISI-KISI SOAL UJI COBA ASPEK KOGNITIF 
( Penguasaan Konsep dan Aplikasi ) 

 
Satuan Pendidikan : SMA/MA 
Mata Pelajaran : Kimia 
Pokok Bahasan: Koloid 
Kelas / Semester: XI IPA / 2 

 
No
. 

K
D 

Pokok 
Bahasan 

/ Sub 
pokok 

bahasan 

 
Materi 

 
Indikator 

 

No.soal 
/Jenjang 

kemampuan 
/Tingkat 

kesukaran 

 
Kunci 
Jawab

an 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem 

Koloid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengelompok

kan sistem 

koloid 

berdasarkan 

hasil 

pengamatan 

dan 

penggunaanny

a di industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Membedakan larutan 

sejati dengan koloid 

berdasarkan pengama 

tan . 

-Membedakan larutan 

sejati dengan koloid 

berdasarkan efek 

Tyndall 

-Menyebutkan contoh 

koloid dan larutan 

-Menyebutkan 

perbedaan cirri-ciri 

larutan dengan koloid 

-Menjelaskan sistem 

koloid berdasarkan 

fase terdispersi dan 

medium 

pendispersinya. 

 

 

1/C2/Sedang 

 

 

7/C3/Sedang 

 

 

18/C1/Mudah 

 

20/C2/Sedang 

 

2/C1/Mudah 

    

26/C2/Sedang 

35/C2/Mudah 

 

5/C2/Sedang 

 

15/C2/Sedang 

 

17/C2/Sedang 

C 

 

 

C 

 

 

E 

 

B 

 

A 

 

B 

D 

 

E 

 

A 

 

B 
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5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sifat 

Koloid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengidentifika

si sifat-sifat 

koloid dan 

penerapannya 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mengelompokkan 

koloid yang ada di 

lingkungan ke dalam 

beberapa sistem 

koloid 

-Menjelaskan 

penggunaan sistem 

koloid dalam industri, 

kosmetik, dan 

farmasi. 

 

-Menjelaskan sifat-

sifat koloid 

-Menjelaskan efek 

Tyndall pada koloid 

-Mengaplikasikan 

efek Tyndall dalam 

kejadian alam 

-Menjelaskan gerak 

Brown pada koloid 

-Menjelaskan 

peristiwa muatan 

listrik pada partikel 

koloid. 

-Mengamati koagulasi 

koloid dalam 

kehidupan  sehari-hari 

dan menjelaskan 

penyebabnya 

-Mengaplikasikan 

sifat koloid dalam 

23/C2/Sedang 

 

36/C2/Sedang 

 

19/C3/Sukar 

 

21/C2/Sedang 

 

22/C2/Sedang 

 

24/C2/Sedang 

 

27/C3/Sukar 

28/C3/Sedang 

 

40/C2/Sedang 

 

6/C2/Sedang 

16/C4/Sukar 

 

 

31/C2/Sedang 

 

8/C2/Sedang 

 

25/C3/Sukar 

 

3/C3/Sedang 

 

39/C4/Sukar 

4/C4/Sukar 

B 

 

C 

 

B 

 

E 

 

A 

 

A 

 

A 

C 

 

C 

 

C 

C 

 

 

C 

 

C 

 

D 

 

E 

 

D 

A 
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5.3 

 

 

 

 

 

Pembuatan 

Koloid 

 

 

 

 

 

Membuat 

berbagai 

sistem koloid 

dengan bahan-

bahan yang 

ada di 

sekitarnya 

 

 

proses penjernihan air 

-Mengaplikasikan 

sifat adsorpsi koloid 

dalam industri gula, 

kosmetik, dan farmasi 

-Menjelaskan 

pemurnian koloid dari 

ion-ion pengganggu 

-Mengaplikasikan 

sifat koloid dalam 

proses pemisahan 

hasil metabolisme dari 

darah oleh ginjal 

-Membedakan koloid 

liofil dengan liofob 

 

-Menjelaskan peranan 

zat pengemulsi 

-Menjelaskan 

pembuatan koloid 

cara disperse 

-Menjelaskan 

pembuatan koloid 

melalui reaksi redoks 

-Menleaskan 

pembuatan koloid 

cara kondensasi 

 

 

9/C4/Sukar 

 

38/C3/Sedang 

 

10/C2/Sedang 

 

 

33/C4/Sukar 

 

 

32/C3/Sedang 

 

34/C3/Sukar 

 

37/C2/Sedang 

 

 

30/C2/Sedang 

 

29/C2/Sedang 

 

11/C2/Sukar 

 

12/C2/Sedang 

 

13/C2/Sedang 

 

14/C2/Sedang 

 

C 

 

A 

 

E 

 

 

B 

 

 

B 

 

E 

 

D 

 

 

D 

 

A 

 

E 

 

D 

 

B 

 

A 

 

 



80 

 

Lampiran: 

INSTRUMEN PENELITIAN 

HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN KIMIA 

Mata Pelajaran: Kimia 

Kelas: XI  IPA 

Waktu: 90 menit 

A. IDENTITAS 

1. Nama: …………………………………. 

2. Kelas : …………………………………. 

3. Jenis Kelamin: …………………………………. 

B. PETUNJUK 

1. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini adalah instrumen hasil belajar Kimia yang 

berjumlah 40 item. Bertujuan untuk mengetahui hasil belajar mata pelajaran 

Kimia pada pokok bahasan koloid. 

2. Tulislah terlebih dahulu identitas kalian pada lembar jawaban yang sudah 

disediakan ! 

3. Bacalah setiap pertanyaan dengan baik, teliti sebelum kalian mengerjakannya ! 

4. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan cara memberikan tanda silang pada 

huruf jawaban A, B, C, D, atau E. 

5. Perlu diketahui bahwa tes ini tidak akan mempengaruhi nilai mata pelajaran 

kalian, karena jawaban yang diberikan hanya digunakan untuk keperluan 

penelitian. 

6. Terima kasih atas kesediaan dan partisipasi kalian. 
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BUTIR-BUTIR INSTRUMEN HASIL BELAJAR KIMIA 

 
1. Sistem berikut yang merupakan koloid adalah ….. 

a.Sirop                                         d. Air soda 

b.Bensin                                      e. air garam 

c.Air kanji 

2. Berikut ini merupakan cirri-ciri sistem koloid, kecuali …. 

a.Merupakan campuran homogen 

b.Terdiri atas dua fasa 

c.Dapat menghamburkan berkas cahaya 

d.Relatif stabil 

e.Ukuran partikel kurang dari 1 nm 

3. Peristiwa koagulasi dapat ditemukan pada peristiwa …. 

a.Pembuatan cat                            d. terjadinya berkas sinar 

b.Pembuatan agar-agar                 e. terjadinya delta di muara sungai 

c.Pembusukan air susu 

4. Prinsip dari penjernihan air dengan zat koloid adalah prinsip …. 

a.Adsorpsi dan koagulasi              d. Kristalisasi dan absorbsi 

b.Adsorpsi dan dekantasi             e. Adsorpsi dan kristalisasi 

c.Dekantasi dan koagulasi 

5. Asap merupakan sistem koloid yang terjadi pada …. 

a.Zat cair dalam gas                    d. Gas dalam zat padat 

b.Zat cair dalam padat                e. Zat padat dalam gas 

c.Zat padat dalam zat cair 
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6.Penghamburan cahaya oleh partikel partikel koloid disebut …. 

a.Gerak Brown                           d. Elektrolisis 

b.Efek Tyndall                            e. Adsorpsi 

c.Dialisis 

7. Untuk membedakan antara larutan sejati dengan koloid dapat ditentukan 

dengan …. 

a. Adsorpsi                                d. Elektroforesis 

b. Gerak Brown                         e. Koagulasi 

c. Efek Tyndall 

8. Untuk menentukan muatan partikel koloid dapat dilakukan dengan cara …. 

 a. Dialisis                                  d. Adsorpsi 

 b. Koagulasi                              e. Absorpsi 

 c. Elektroforesis 

 9. Produk-produk berikut ini : 

 1. cat semprot                             3. Hair spray 

  2. obat nyamuk semprot             4. Spray pengharum ruangan 

      Termasuk jenis koloid …. 

   a. aerosol                                     d. gel 

   b. sol                                            e. foam 

   c. emulsi 

 10. Pemurnian koloid dari ion-ion pengganggu dilakukan dengan cara …. 

        a. Koagulasi                                d. Elektroforesis 

        b. Adsorpsi                                  e. Dialisis 

        c. Absorpsi 

 11. Pembuatan koloid berikut ini yang tidak termasuk cara dispersi adalah cara        

…. 

        a. Mekanik                                  d. Busur Bredig 

        b. Peptisasi                                 e. penurunan kelarutan 

        c. Homogenisasi 
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 12. Pembuatan koloid dapat dilakukan dengan reaksi-reaksi sebagai berikut : 

        (1) FeCL3 + 3H2O ------› Fe(OH)3 + 3HCl 

        (2) 3H2S + AS2O3 -------› AS2S3 + 3H2O 

        (3) 2H2S + SO2 ------› 3S + 2H2O 

         (4) AgNO3 + NaCl -------› AgCl + NaNO3 

         (5) AuCl3 + 3FeSO4 ------› Au + Fe2(SO4)3 + FeCl3 

     Yang termasuk pembuatan koloid melalui reaksi redoks adalah nomor …. 

           a. (1) dan (2)                                d. (3) dan (5) 

           b. (2) dan (4)                                e. (4) dan (5) 

           c. (3) dan (4)  

13. Air sungai yang keruh diambil, kemudian disaring dengan menggunakan 

kertas saring. Pada kertas saring tertinggal residu. Filtrat berupa cairan agak 

keruh yang menghamburkan berkas cahaya. Berdasarkan percobaan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa air sungai merupakan …. 

         a. larutan sejati                             d. larutan dan suspense 

         b. suspense                                   e. suspensi dan koloid 

         c. koloid 

14. Pembuatan koloid dengan jalan mengubah partikel suspense (partikel kasar) 

menjadi partikel  Koloid disebut cara …. 

       a.dispersi                                       d. hidrolisis 

       b.koagulasi                                    e. penjenuhan larutan 

       c.kondensasi 

15. Cat  merupakan salah satu contoh disperse koloid jenis…. 

        a.sold. aerosol cair 

        b.gele. aerosol padat 

        c.buih 

16. Birunya langit di siang hari dan  indahnya panorama senja yang jingga 

kemerahan, menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Tuhan yang 

menciptakan sifat koloid …. 

       a. Dialisis                                     d. gerak Brown 

       b. adsorpsi                                    e. elektroforesis 
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       c. efek Tyndall 

17. Kabut adalah sistem koloid … 

a. cair dalam cair                        d. padat dalam gas 

b. cair dalam gas                         e. gas dalam padat 

c. gas dalam cair 

18. Zat berikut yang bukan merupakan sistem koloid adalah …. 

        a. cat                                          d. kuningan 

        b. margarine                               e. air sadah 

        c. batu apung 

19. Pendangkalan bendungan terjadi karena perairan mengandung partikel-

partikel koloid bermuatan yang mengalami peristiwa …. 

       a. koagulasi                                 d. adsorbsi 

       b. efek Tyndall                            e. elektroforesis 

       c. gerak Brown 

20. Proses berikut ini yang merupakan aplikasi dari sifat koagulasi pada koloid 

adalah …. 

      a. penjernihan minyak goreng dengan menambahkan arang aktif 

      b. pengolahan air bersih dengan menambahkan tawas 

      c. pembuatan es krim dengan menambahkan gelatin 

      d. penambahan emulgator pada pembuatan emulsi antara minyak dan air 

      e. pembentukan gel pada pembuatan selai 

21. Susu adalah sistem koloid …. 

      a. gas dalam cairan d. zat padat dalam gas 

      b. cairan dalam gas e. cairan dalam cairan 

      c. gas  dalam zat padat 

22. Kuningan adalah sistem koloid …. 

      a. zat padat dalam zat padatd. zat padat dalam cairan 

      b. cairan dalam zat padate. zat padat dalam gas 

      c. gas dalam zat padat 

23. Buih sabun adalah sistem koloid …. 

      a. gas dalam padatand. cairan dalam gas 
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      b. gas dalam cairan e. padatan dalam gas 

      c. cairan dalam cairan 

24. Larutan kanji adalah sisitem koloid …. 

      a. zat padat dalam cairand. zat padat dalam gas 

      b. cairan dalam zat padate. cairan dalam cairan 

      c. gas dalam zat padat 

25. Proses elektrodialisa yang dilakukan terhadap larutan koloid bertujuan untuk 

…. 

      a. memisahkan jenis-jenis partikel koloid 

      b. mengendapkan koloid  

      c. mengukur dimensi partikel koloid 

      d. membuang kelebihan ion-ion elektrolit dari koloid 

      e. bukan salah satu jawaban di atas  

26. Sistem koloid yang dibentuk dengan mendispersikan molekul-molekul gas ke 

dalam zat padat disebut ….. 

      a. gel                                                d. busa padat 

      b. buih                                              e. aerosol 

      c. emulsi 

27. Bahan makanan yang bukan merupakan biokoloid adalah …. 

      a. nasid. susu 

      b. protein e. lemak 

      c. gula 

28. Kebakaran hutan dapat dipadamkan dengan bom aerosol, dimana fasa 

pendispersinya adalah …. 

      a. padat                                             d. air 

      b. cairan                                             e. pasir 

      c. gas 

29. Cara pembuatan koloid dengan jalan mengubah partikel-partikel kasar 

menjadi partikel-   partikel koloid disebut cara…. 

      a. dispersi                                        d. hidrolisis 

      b. kondensasi                                   e. elektrolisis 
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       c. koagulasi 

30. Bila minyak kelapa dicampurkan dengan air, akan terjadi dua lapisan yang 

tidak saling bercampur. Suatu emulsi akan terjadi bila campuran ini dikocok 

dan ditambahkan …. 

       a. air panas                                    d. sabun 

       b. air es                                          e. minyak tanah 

       c. gula 

31. Terjadinya gerak Brown pada partikel koloid disebabkan oleh …. 

       a. Tumbukan antar partikel             d. pemanasan 

       b. gaya gravitasi                             e. muatan partikel koloid 

       c. pengadukan 

32. Zat yang tidak dapat membentuk koloid liofil bila didispersikan ke dalam air 

adalah …. 

       a. kanji                                           d. sabun 

       b. belerang                                      e. agar-agar 

       c. gelatin 

33. Proses pemisahan hasil-hasil  metabolisme dari darah yang dilakukan oleh 

ginjal merupakan proses …. 

      a. elektrolisis                                  d. koagulasi 

      b. dialysis                                       e. adsorpsi 

      c. gerak Brown 

34. Zat-zat yang tergolong liofil adalah …. 

      a. belerang, agar-agar, dan mentega 

      b. batu apung, awan, dan sabun 

      c. susu, kaca, dan mutiara 

     d. minyak, asap, debu 

     e. lem kanji, cat, dan agar-agar 

35. Aplikasi proses dialysis dalam bidang kedokteran dilakukan pada pasien …. 

     a. gagal ginjal                                 d. hipertensi 

     b. anemia                                        e. leukimia 

     c. batu ginjal 
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36. Jika udara digelembungkan ke dalam larutan sabun, maka timbul buih. Fasa 

terdispersi dan fasa pendispersi pada buih berturut-turut adalah …. 

     a. cair, cair                                    d. gas, padat 

     b. cair, gas                                    e. cair, padat 

     c. gas, cair 

37. Yang termasuk koloid hidrofob adalah …. 

     a. amilum dalam aird. lemak dalam air 

     b. protein dalam aire. agar-agar dalam air 

      c. karbon dalam air 

38. Salah satu sifat penting dari dispersi  koloid yang banyak dimanfaatkan dalam 

bidang industri dan analisis biokimia adalah …. 

      a. prinsip elektroforesis                      d. homogenisasi 

      b. efek Tyndall                                  e. peptisasi 

      c. gerak Brown 

39. As2S3 adalah koloid hidrofob yang bermuatan negatif. Larutan yang paling 

baik untuk mengkoagulasikan koloid ini adalah ….. 

      a. Kalium fosfat                               d. Besi (III) klorida 

      b. Magnesium sulfat                        e. Besi (II) sulfat 

      c. Barium nitrat 

40. Gejala atau proses yang paling tidak ada kaitannya dengan sistem koloid 

adalah …. 

      a. Efek Tyndall                               d. Emulsi 

      b. Dialisis                                       e. Koagulasi 

      c. elektrolisis 
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Lampiran: 

Angket sikap siswa terhadap Model Pembelajaran STM 

NO Pertanyaan 1 2 3 4 5 

 

1 Dengan model pembelajaran STM, membuat 

kreativitas saya berkembang 

     

2 Pelajaran kimia bermanfaat untuk masyarakat      

3 Dengan model pembelajaran STM, membuat saya 

senang mengemukakan ide/gagasan dalam proses 

belajar mengajar di kelas. 

     

4 Saya senang belajar kimia dengan pendekatan 

STM karena banyak mempelajari tentang 

keterkaitan antara sains, teknologi dan manfaat 

serta dampak yang dapat dirasakan umat manusia. 

     

5 Apabila besok ada pelajaran kimia, saya akan 

mempelajari terlebih dahulu. 

     

6 Pelajaran kimia, banyak mengembangkan pikiran 

saya 

     

7 Saya senang apabila guru dalam menerangkan 

pelajaran kimia mengkombinasikan antara 

kegiatan di kelas dengan di luar kelas 

     

8 Saya akan mencatat materi pelajaran kimia yang 

sedang dijelaskan guru 

     

9 Saya kecewa apabila pelajaran kimia mendapat 

nilai rendah 

     

10 Saya senang kalau ada teman yang bertanya 

tentang meteri pelajaran kimia 

     

11 Dalam mempelajari kimia, saya berusaha 

membuat rangkuman 
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12 Melalui model pembelajaran STM, membuat 

konsep-konsep kimia lebih mudah dipahami 

     

13 Pada saat menonton televisi, saya lebih senang 

program acara penemuan dan teknologi 

     

14 Apabila ada praktek pelajaran kimia, saya 

berusaha membuat laporan 

     

15 Mempelajari kimia, membuat saya hidup sehat 

dan berhati-hati 

     

16 Dengan pembelajaran kimia model STM memberi 

kesempatan pada saya untuk saling tukar pendapat 

dengan teman tentang materi yang sedang 

dipelajari 

     

17 Saya akan bertanya kepada guru, bila materi 

pelajaran kimia yang diberikannya belum jelas 

     

18 Melalui pelajaran kimia dengan pendidikan STM, 

membuat saya senang terhadap penemuan 

teknologi baru 

     

19 Saya bangga apabila guru kimia menyuruh saya 

menjawab pertanyaan 

     

20 Dengan pembelajaran kimia model STM yang 

dilengkapi CD Pembelajaran, membuat konsep 

koloid lebih menarik  bermakna. 

     

Keterangan skor : 

1 : Sangat tidak setuju 

2 : Tidak setuju 

3 : Ragu-ragu 

4 : Setuju 

5 : Sangat Setuju 
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Lampiran:  
 

DAFTAR NAMA DAN KODE SISWA KELAS XI IPA 2 
(KELAS KONTROL) 

 
 
KELOMPOK ATAS                                        KELOMPOK BAWAH 
 
NO NAMA SISWA KODE 
1 Afifah P.01 
2 Ani Winarni P.02 
3 Ani Apriani P.03 
4 Bunga Indah P.04 
5 Carwisa P.05 
6 Dian Mardiana P.06 
7 Dini Kinanti Putri P.07 
8 Gita Natalia Fanny P.08 
9 Indriyani P.09 
10 Kasan L.01 
11 Maya Chaeriyah P.10 
12 M. Ramdani L.02 
13 Nurhayati P.11 
14 Reni Ronasih P.12 
15 Sarah Aulia azizah  P.13 
16 Siti Nurchasanah P.14 
17 Suyanto L.03 
18 Tri Maryanto L.04 
19 Ummu Ch. P.15 
20 Yeni Rohaeni P.16 

NO NAMA SISWA KODE 
1 Yuliana P.17 
2 Abdul Syukur L.05 
3 Arif Bajuri L.06 
4 Ayati P.18 
5 Azwar Isman L.07 
6 Fazrin Helmi L.08 
7 Hendra Mulya L.09 
8 Eddy Kurniawan L.10 
9 M. Fikrianto L.11 
10 Mukanan L.12 
11 Novi Nurhayati P.19 
12 Nurul Ayu Q. P.20 
13 Obi Noor Lazuardi L.13 
14 Rakhmi Syabanti P.21 
15 Ririn Novita P.22 
16 Roni L.14 
17 Sopan L.15 
18 Suharyati P.23 
19 Suharto L.16 
20 Wiwin Winera P.24 
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DAFTAR NAMA DAN KODE SISWA KELAS XI IPA 1 
(KELAS EKSPERIMEN) 

 
 
KELOMPOK ATAS                                        KELOMPOK BAWAH 
 
NO NAMA SISWA KODE 
1 Afifa P.01 
2 Ajie Faisal L.01 
3 Ani Syarifah P.02 
4 Aulia Ulum P.03 
5 Dewi Nur Welastri P.04 
6 Dini P.05 
7 Frisya Herlian V. P.06 
8 Hasan Hariri L.02 
9 Hidayah P.07 
10 Iqomah Syara P.08 
11 Lianatun Hasanah P.09 
12 Lubnah P.10 
13 M. Abdul Karim L.03 
14 Muh. Arzakia L.04 
15 Nurul Aulia P.11 
16 Purwanti Eka W P.12 
17 Rina Anur Sari P.13 
18 Sa’diyah P.14 
19 Samsudin L.05 
20 Siti Aisyah P.15 

NO NAMA SISWA KODE 
1 Winda Widyati P.16 
2 Abdul Qodir L.06 
3 Anita Indah P. P.17 
4 Atin Prihatin P.18 
5 Ayu Irmawati P.19 
6 Dola Melinda P.20 
7 Fadilah Sahara L.07 
8 Fahrul Saleh L.08 
9 Ikyadin L.09 
10 Irma Nur Wulan P.21 
11 Muh. Muslim L.10 
12 Nahdiyah P.22 
13 Nita Noviana Santi P.23 
14 Rofiudin L.11 
15 Ruri F. L.12 
16 Rutaci P.24 
17 Sukarno L.13 
18 Susilawati P.25 
19 Teguh L.14 
20 Khumaeroh P.26 
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Lampiran:   
 

DAFTAR NAMA DAN KODE SISWA KELOMPOK PRAKTIKUM  
DAN DISKUSI KELAS XI IPA 1 ( KELAS EKSPERIMEN )  

 
 
 
Kelompok I                                                     Kelompok II 
     
NO NAMA SISWA KODE 

1 Afifa P.01 
2 Ajie Faisal L.02 
3 Ani Syarifah P.02 
4 Aulia Ulum P.03 
5 Dewi Nurwelastri P.04 
6 Nahdiyah P.22 
7 Nita Noviana sari P.23 
8 Rofiudin L.11 
9 Ruri F L.12 
10 Ikyadin L.09 

 
Kelompok III                                                                                                   
 

NO NAMA SISWA KODE 
1 Dini P.05 
2 Lubnah P.10 
3 M.Abdul karim L.03 
4 Muh. Arzakia L.04 
5 Nurul Aulia P.11 
6 Purwanti Eka W. P.12 
7 Abdul Qodir L.06 
8 Anita Indah P. P.17 
9 Atin Prihatin P.18 
10 Ayu irmawati P.19 

 
Kelompok IV 
 
NO NAMA SISWA KODE 

1 Rina anur sari P.13 
2 Sa’diyah P.14 
3 Samsudin L.05 
4 Siti aisyah P.15 
5 Winda widyanti P.16 
6 Sukarno L.13 
7 Susilawati P.25 
8 Teguh L.14 
9 Khumaeroh P.26 
10 Dola meilanda P.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO NAMA SISWA KODE 
 1 Frisya Herliant  P.06 
2 Hasan Hariri L.02 
3 Hidayah P.07 
4 Iqomah syara P.08 
5 Lianatun hasanah P.09 
6 Fadilah sahara L.07 
7 Fahrul saleh L.08 
8 Irma nurwulan P.21 
9 Muhamad muslim L.10 
10 Rutaci P.24 
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Lampiran: 
 

DAFTAR NAMA DAN KODE SISWA KELOMPOK PRAKTIKUM 
DAN DISKUSI KELAS XI IPA 2 ( KELAS KONTROL ) 

 
 
Kelompok I                                                        Kelompok II 
 

NO NAMA SISWA KODE 
1 Dian mardiana P.06 
2 Dini kinanti putri P.07 
3 Gita Natalia fanny P.08 
4 Indriyani P.09 
5 Kasan L.01 
6 Nurul ayu Q. P.20 
7 Obi nor lazuardi L.13 
8 Rahmi syabanti P.21 
9 Ririn novita P.22 
10 Roni L.14 

  
 
Kelompok III                                                       Kelompok IV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO NAMA SISWA KODE
 1 Afifah P.01 
2 Ani winarni P.02 
3 Ani apriani P.03 
4 Bunga indah P.04 
5 Carwisa P.04 
6 Sopan L.15 
7 Suharyati P.23 
8 Suharto L.16 
9 Wiwin winera P.24 
10 Suyanto L.03 

NO NAMA SISWA KODE
1 Siti nur chasanah P.14 
2 Tri maryanto L.04 
3 Ummu chaerunisah P.15 
4 Yeni rohaeni P.16 
5 Yuliana P.17 
6 Abdul syukur L.05 
7 Arif bajuri L.06 
8 Ayati P.18 
9 Azwar isman L.07 
10 Fazrin helmi L.08 

NO NAMA SISWA KODE
 1 Maya chaeriyah P.10 
2 Muhamad ramdani L.02 
3 Nurhayati P.11 
4 Reni ronasih P.12 
5 Sarah aulia azizah P.13 
6 Hendra mulya L.09 
7 Eddy kurniawan L.10 
8 Muhamad fikrianto L.11 
9 Mukanan L.12 
10 Novi nurhayati P.19 
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Lampiran: 
 

LEMBAR KEGIATAN SISWA 

( Kelompok I ) 

 

A. Tujuan :   

Mempelajari cara-cara pembuatan koloid 

B. Alat dan Bahan 

Alat :  

- Gelas kimia 250 mL   1 buah 

- Gelas kimia 100 ml    1 buah 

- Gelas kimia   50 mL   1 buah 

- Tabung reaksi   2 buah 

- Pengaduk   1 buah 

- Pembakar spirtus, kaki tiga dan kasa  1 set 

- Korek api 

Bahan : 

- Larutan FeCl3 1M  5 mL 

- Larutan AlCl3  1M  5 mL 

- Tepung kanji    1 sendok teh 

- Aquades  secukupnya 

C. Langkah Kerja : 

Kegiatan I : 

- Ambil dua buah tabung reaksi, tabung pertama diisi dengan 5 ml larutan 

FeCl3 dan tabung kedua diisi dengan 5 ml larutan AlCl3 

- Ambil gelas kimia 250 ml dan isilah dengan 150 ml aquades dan panaskan 

dengan pembakar spirtus. Masukkan kedua tabung reaksi yang berisi larutan 

FeCl3 dan larutan AlCl3 ke dalam gelas kimia tersebut. 

- Amati perubahan yang terjadi pada kedua larutan tersebut ! 
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Kegiatan II : 

- Masukkan 50 ml aquades kedalam gelas kimi 100 ml dan panaskan dalam 

pembakar spirtus. 

- Masukkan 25 ml aquades dan satu sendok the tepung kanji/tapioca ke dalam 

gelas kimia 50 ml dan diaduk. Biarkan beberapa saat sambil amati 

perubahan yang terjadi pada campuran tersebut 

- Jika air pada gelas kimia 100 ml telah mendidih, masukkan campuran 

aquades dan tepung kanji ke dalam gelas kimia 100 ml dan diaduk terus 

menerus selama 5 menit. 

- Turunkan gelas kimia tersebut dari pemanas tersebut dan biarkan campuran 

menjadi dingin. Amati hasilnya. 

D. Hasil Pengamatan 

No. Perc. Langkah Kerja Pengamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

E. Diskusikan dan presentasikan pada pertemuan berikutnya ! 

- Manakah dari percobaan tersebut yang menghasilkan sistem koloid ! 

- Jelaskan pembuatan koloid secara kondensasi dan cara disperse ! 

- Kesimpulan apa yang dapat diambil dari percobaan tersebut. 

- Sebutkan beberapa contoh produk makanan/minuman yang termasuk koloid dan 

hubungkan  keterkaitan sains, teknologi dan masyarakat ! 
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LEMBAR KEGIATAN SISWA 

( Kelompok II ) 

 

A. Tujuan : 

Mempelajari perilaku koloid terhadap cahaya 

B. Alat dan bahan : 

Alat : 

- Tabung reaksi 6 buah 

- Lampu senter1 buah 

- Gelas kimia 

Bahan : 

- Larutan gula 

- Larutan sabun 

- Larutan K2CrO4 

- Sol Fe(OH)3 

- Larutan I2 

- Tinta spidol 

C. Langkah Kerja : 

- Siapkan 5 tabung reaksi. Kemudian isi setiap tabung dengan larutan setinggi 

tabung seperti berikut : 

a. tabung I : larutan gula 

b. tabung II : larutan sabun 

c. tabung III : Larutan K2CrO4 

d. tabung IV : sol Fe(OH)3 

e. tabung V : larutan I2  

f. tabung VI : larutan tinta spidol 
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- Arahkan berkas cahaya lampu senter pada setiap tabung reaksi, kemudian amati 

berkas lampu senter dengan arah tegak lurus. Catat pengamatan anda ! 

D. Hasil Pengamatan 

Tabung reaksi 1 2 3 4 5 6 

Warna 

larutan/campuran 

Jernih atau keruh 

Menghamburkan 

cahaya 

      

 

E. Diskusikan dan presentasikan 

- Bagaimanakan sifat koloid terhadap cahaya ? 

- Apakah sistem koloid selalu keruh ? 

- Sebutkan contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari ! 
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LEMBAR KEGIATAN SISWA 

( Kelompok III ) 

 

A. Tujuan : 

Merancang komponen-komponen yang ada di alam sekitar sebagai bahan 

penyaring untuk memperoleh air bersih. 

B. Alat dan bahan : 

Alat : 

- Ember plastik setinggi 50 Cm  3 buah 

- Pengaduk  

- Pipa paralon/selang 

Bahan : 

- Ijuk secukupnya 

- Kerikil kecil dan sedang secukupnya 

- Pasir halus secukupnya 

- Arang aktif secukupnya 

- Air kotor 5 liter 

- Air bersih 5 liter 

- Tawas Kristal 2,5  gram 

- Serbuk kaporit 

C. Langkah Kerja : 

1. Siapkan 3 buah ember plastik seperti gambar di bawah ini. 

2. Masing-masing ember diberi lubang pada bagian tepi bawah dan berilah 

kran/selang 

3. Tuangkan perlahan-lahan air kotor (endapan tidak disertakan) ke dalam 

ember. Tampung air hasil penyaringan dan ukur pH nya. 
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4. Bandingkan dengan pH air bersih tanpa penyaringan. 

5. Diskusikan dan presentasikan hasil percobaan kalian. 

tawas dan kaporit 

 

    Air kotor 

                                                     Lempeng kaca 

 

 

            pasir 

 

     kerikil       

                

                                       ijuk 

                                       arang 

                                              

                                       ijuk                                             

 

 

 

                                                                                                 Air bersih 
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LEMBAR KEGIATAN SISWA 

( Kelompok IV ) 

 

A. Tujuan : 

Membuat selai dari kulit pisang ambon 

B. Alat dan bahan : 

    Alat : 

- Panci alumunium 

- Penggorengan / Teflon 

- Kompor 

- Pisau 

- Pengaduk dari kayu 

 Bahan : 

- 1 kg kulit pisang ambon yang matang 

- 2 sendok makan asam sitrat (sitrun sir) 

- 500 gram gula pasir 

- Serbuk soda kue ( Natrium bikarbonat ) 

- Aroma buah ( essen ) 

C. Langkah Kerja : 1

1.  Cuci kulit pisang hingga bersih, kemudian potong-potong berukuran 3 x 3 cm2 

2. Masukkan 5 liter air ke dalam panci alumunium dan masukkan irisan kulit 

pisang tersebut. 

3. Tambahkan dua sendok makan asam sitrat, rebus sampai mendidih sekitar 20 

menit. Matikan api dan biarkan rebusan dingin selama 15 jam.  

4. Pada hari berikutnya, saring isi panci dan masukkan ke dalam wajan 

(penggorengan yang anti lengket). Tambahkan 500 gram gula dan panaskan 
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dengan api kecil dan aduk terus menerus. Jika semua gula telah larut, cicipi 

larutan yang terjadi. Bila terlalu asam, tambahkan soda kue sampai diperoleh 

rasa yang cukup (tidak terlalu asam) sampai memadat.  

6. Tambahkan aroma buah (esens) sesuai selera dan aduk kembali hingga esens 

merata. 

7. Simpan jel / selai yang sudah jadi ke dalam botol yang bersih dan steril. 

D. Diskusikan dan presentasikan hasil percobaan anda 

- Apa yang terjadi pada saat  campuran rebusan kulit pisang dengan asam sitrar 

yang dibiarkan selama 15 jam ? 

- Bahan apa yang bisa digunakan untuk pembuatan jel/selai selain kulit pisang ? 

- Sebutkan fase terdispersi dengan medium pendispersi dari selai pisang tersebut ! 
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Lampiran: 

Tugas Kelompok I : 

Monday, July 7, 2008 

CELLFOOD - LIQUID FOR LIFE  

CELLFOOD adalah produk kesehatan konsumen berbahan dasar 

oksigen dan hidrogen performans tinggi terkemuka di dunia. Selama lebih dari 40 

tahun, CELLFOOD telah menyediakan manfaat-manfaat nutrisi dengan aman 

tanpa kasus keracunan.CELLFOOD adalah produk kesehatan konsumen berbahan 

dasar oksigen dan hidrogen performans tinggi terkemuka di dunia. Selama lebih 

dari 40 tahun, CELLFOOD telah menyediakan manfaat-manfaat nutrisi dengan 

aman tanpa kasus keracunan.Ditemukan oleh Everett L. Storey, CELLFOOD 

adalah formulasi suatu konsentrat mineral koloid energi super yang merupakan 

hak milik pribadi. Deuterium Sulfate Di-base dan Di-polar didalam CELLFOOD 

merupakan sumber oksigen dan sistem penghataran yang luar biasa bagi tubuh 

ditingkat sel. 

Para ilmuwan mengakui bahwa kebanyakan penyakit dan infeksi 

disebabkan oleh kekurangan oksigen di tingkat sel.  

Formula pemenang penghargaan ini secara alami memberikan tingkat nascent 

oksigen dan hidrogen tertinggi dalam bentuk suplemen untuk meningkatkan 

energi, daya tahan dan kesehatan alami. 

CELLFOODmemiliki kemampuan unik untuk menguraikan air molekul 

menjadi nascent hidrogen dan nascent oksigen. Teknologi Pemecahan Air ini 

memungkinkan pelepasan gas hidrogen dan oksigen secara simultan dalam sebuah 
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reaksi berantai yang melibatkan lima ratus ribuan air yang ada sekaligus. 

Pemecahan air dicapai dengan cara menggeser dan melemahkan elektron-elektron 

pengikat (transfer ionik) molekul-molekul air terhadap oksigen dan menjauhi 

hidrogen.CELLFOOD memungkinkan ikatan-ikatan di dalam distribusi elektron 

menjadi tidak simetris (polar). Molekul-molekul air kemudian bisa disebut 

sebagai Di-polar, dengan atom oksigen bertindak sebagai kutub negatip dan atom 

hidrogen bertindak sebagai kutub positip. 

Terkandung di dalam formula ini adalah protein-protein "Aerobic", 17 

asam amino, 34 enzim, 78 mineral dan trace elements, deuteron, elektrolit dan 

oksigen terlarut. CELLFOOD meningkatkan penyerapan gizi dan meningkatkan 

metabolisme. Formula ini semakin meningkatkan tersedianya vitamin, mineral, 

herbs dan nutrisi- nutrisi gizi lainnya. CELLFOOD memungkinkan tubuh bisa 

berfungsi secara bersih dan efisien, yang mengakibatkan meningkatnya tingkat 

energi sepanjang waktu. 

Formula Ekslusif Teknologi Pertahanan NationalUSA 

CELLFOOD® (Deutrosulfazyme), suatu konsentrasi mineral koloid yang 

mengandung energi dan ion super, adalah buah karya Dr. Everett Storey. 

"Deuterium Freedom Acts 1985" dari Kongres USA ke-99 telah membuktikan 

kemampuan CELLFOOD® untuk memberikan 130 nutrien pokok yang 

dibutuhkan oleh setiap sel dalam waktu 30 detik sampai 3 menit. Konsentrasi ini 

kaya dengan 78 trace elements ionik/coloid dan mineral (34 dari fosil tanaman 

yang diambil dari alam perawan dan 44 dari Laut Selatan yang bersih di sekitar 

New Zealand, belum disuling dan masih mengandung trace element alami), 
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ditambah dengan 34 enzim, 17 asam amino, oksigen terlarut dan semua mineral 

yang terapung di atas larutan Deuterium Sulfate.  

Sebagai suplemen mineral dan nutrisi lengkap, CELLFOOD® 

meningkatkan aktifitas biokimia nutrisional dan memberikan kepada tubuh anda 

kehidupan dan teknologi modern yang sukar didapat dikehidupan ini.Semua 

elemen di dalam CELLFOOD® diekstrak dari bahan-bahan alami di daratan dan 

lautan, yang diekstrak secara kriogenik (menggunakan pendinginan ekstrem) dan 

tidak diekstrak secara kimiawi sehingga benar-benar non-toxic. CELLFOOD® 

tidak mengandung alkohol, glukosa atau unsur-unsur yang ada di ‘daftar bahan 

terlarang’ dalam Asosiasi-asosiasi Atletik Internasional, Profesional dan Amatir. 

CELLFOOD® menyediakan gizi, protein dan gizi nabati ekstra bagi orang-orang 

yang banyak mengkonsumsi daging. Dan untuk para vegetarian, CELLFOOD® 

adalah suplemen gizi yang bagus.Cellfood, sebuah produk formulasi unik dalam 

milenium baru ini bekerja dengan terus-menerus menganalisa reaksi antara ion-

ion hidrogen yang memisahkan molekul-molekul air di dalam tubuh, membentuk 

hidrogen dan oksigen, dan juga menjaga rasio hidrogen yang sesuai di dalam 

tubuh, sehingga memungkinkan kita bisa menjaga tubuh tetap bersih dan sehat. 

Cellfood untuk Kesehatan Lebih Baik. 

Saat ini, jelas bahwa tubuh manusia berfungsi semakin lama semakin 

kurang efektif karena kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen kronis, atau 

keadaan anaerobic, di tingkat sel mengarah pada akumulasi racun dan limbah 

asam berbahaya di dalam sistem kita, sehingga menciptakan tempat berkembang 

biak bagi bakteri, virus dan pathogen yang merugikan. Kelebihan limbah asam di 
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dalam tubuh manusia adalah akar penyebab penyakit. Keadaan anaerobic 

kemudian bisa mngakibatkan mutasi sel. 

Banyak peneliti dan dokter sependapat bahwa senjata terbesar kita untuk 

memberantas bakteri, virus dan penyakit kronis adalah tubuh yang besifat basa. 

Keseimbangan pH tubuh bagian dalam anda adalah baris pertahanan pertama 

untuk sistem kekebalan anda. Semakin banyak ilmuwan menemukan bahwa 

bakteri, virus, jamur dan bahkan sel kanker berlipat ganda lebih cepat di dalam 

darah yang hyper-acidic, sementara mereka tidak bisa bertahan hidup di 

lingkungan basa yang sehat. Oleh karena itu pH ideal untuk tubuh dan darah 

manusia berkisar antara 7.35 dan 7.45. Tubuh juga bisa menjadi bersifat asam 

(acidic) akibat gaya hidup yang asam misalnya diet tidak seimbang, kurang 

olahraga, stres tinggi dan kurang tidur. 

Pada dasarnya kita adalah sel-sel. Tubuh manusia terbuat dari gabungan 

70-80 triliun sel. Kualitas kesehatan anda sebenarnya menunjukkan kualitas 

kehidupan dari sel-sel anda. Makanan yang mengandung mineral, vitamin, enzim 

dan antioksidan sangat penting dalam menjaga tubuh basa. Apabila anda 

mengubah lingkungan internal tubuh anda dengan makan, menjadikan alkali dan 

memberikan oksigensel,maka tubuh anda akan mulai sembuh.Cellfood® adalah 

sebuah produk unik yang bisa membantu setiap orang memulihkan dan menjaga 

kesehatan. Cellfood® adalah suatu formula ionik yang mengandung formula 

mineral ionik, enzim, asam amino dan oksigen terlarut, serta menggunakan 

teknologi pemisahan air yang unik. Cellfood® menyediakan oksigen dan gizi 

penting ke tingkat sel. 
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Cellfood® memiliki kemampuan menetralkan radikal bebas untuk 

mengurangi penyebab utama penuaan dan penyakit-penyakit degeneratif.  

Cellfood® melepaskan nascent oksigen bermuatan negatip yang mencari 

dan menarik radikal bebas berbahaya, mengikat dengannya untuk membentuk 

oksigen stabil. Oksigen adalah unsur terpenting bagi kita untuk bisa hidup. 

Oksigen sangat penting untuk pembersihan terus-menerus tubuh dari racun dan 

limbah asam,juga untuk menciptakan energi. Ketika anda minum Cellfood®, 

formula ini melakukan kontak dengan enzim di ludah kita dan menormalisir pH 

tubuh kita. Cellfood® juga mengandung trace mineral alami yang mempunyai 

manfaat-manfaatnya meliputi: tingkat energi tinggi, rambut, kulit dan kuku sehat, 

asimilasi dan pemanfaatan makanan dan suplemen yang dikonsumsi lebih baik, 

menciptakan enzim yang diperlukan bagi vitamin-vitamin untuk berfungsi dan 

meningkatkan efektifitasnya di dalam tubuh.Cellfood® sebagai synergi unik yang 

membuatnya menjadi produk oksigen, mineral koloid, enzim dan detoksifikasi 

terbaik. Efektifitas dan kenyamanan menjadikan Cellfood® menjadi pilihan 

paling alami sebagai dasar suplemen nutrisi anda. Dengan oksigen yang cukup, 

pH yang kembali seimbang dan gizi seimbang, tubuh kemudian bisa memperoleh 

kembali ketangguhan dan kesehatan alaminya. 

Solution for Body Internal Energy Crisis 

Tenaga diperlukan untuk melaksanakan kerja, tanpa tenaga tiada proses 

yang akan berlaku.Sumber tenaga utama untuk semua organisma hidup ialah 

matahari. Melalui proses fotosintesis, tumbuhan hijau menukarkan tenaga 

matahari kepada tenaga kimia, yang disimpan dalam bentuk gabungan kimia 
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glukosa. Hewan dan manusia mendapatkan khasiat dan tenaga daripada 

pemakanan tumbuh-tumbuhan dan juga daripada daging haiwan lain. Sel badan 

kita, melalui mitokondria organel (penjana sel) akan menukarkan glukosa apabila 

oksigen hadir kepada tenaga kimia yang dikenali sebagai Adenosin trifosfat 

(ATP) yang juga dikenali sebagai “tenaga simpanan”ataustamina. 

Sel menjalankan banyak proses atau siri reaksi biokimia yang melibatkan pelbagai 

transaksi, dan setiap transaksi memerlukan tenaga dalam bentuk tenaga bebas 

yang juga dikenali sebagai tenaga kinetik untuk membolehkan proses atau reaksi 

biokimia berlaku. Tanpa tenaga, proses tersebut tidak akan berlaku.  

Sebarang kekurangan tenaga mungkin akan menyebabkan kecacatan 

kepada fungsi sel, dalam erti kata lain penyakit. Sumber tenaga bebas utama untuk 

badan kita ialah tenaga kimia atau Adenosin trifosfat (ATP); sumber lain 

termasuklah tenaga nuklear dari deuterium dan tenaga radian (FIR).Cellfood 

mengandungi deuterium. Deuterium ialah isotop tidak radioaktif hidrogen di mana 

tenaga tinggi disimpan dalam gabungan antara proton dengan neutron. Di dalam 

air, deuterium akan menjalankan proses reaksi pelakuran nuklear yang seterusnya 

mengakibatkan pembebasan tenaga (tenaganuklear). Deuterium membebaskan 

tenaga dalam bentuk jutaan voltan elektron di dalam air, yang melebihi daripada 

apa yang diperlukan untuk menceraikan paduan hidrogen dan ikatan kovalen 

molekul air, kemudian menghasilkan “nascent hydrogen” dan “nascent oxygen”. 

“Nascent oxygen” adalah satu antioksida kos efektif yang diperlukan untuk 

meneutralkan radikal bebas berlebihan yang terhasil akibat tekanan oksidatif. 

Radikal bebas adalah punca penuaan dan penyakit kronik. Secara semulajadinya, 
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tenaga getaran dalam makanan organik atau semulajadi adalah lebih tinggi 

daripada makanan terproses. Dewasa kini, lebih ramai orang mengambil makanan 

bertenaga rendah dan ini menyebabkan tahap tenaga badan menjadi rendah yang 

mungkin menjejaskan fungsi sel badan dan akhirnya mendapat pelbagai penyakit. 

Maka adalah amat penting untuk kami mengembalikan tenaga getaran badan ke 

tahap yang optimum untuk mengekalkan kesihatan yang optimum. 
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Tugas Kelompok: II 

ASAP KABUT 

• Asap kabut atau kita singkat dengan “asbut”, merupakan salah satu koloid 

yang termasuk ke dalam aerosol padat yaitu partikel padat yang terdispersi 

didalam medium pendispersi berupa gas(udara).  

• Koloid ini mengandung zat-zat yang berbahaya terutama bagi kesehatan 

manusia. 

• Zat-zat yang terkandung dalam asap kabut ini antara lain: 

1. Sulfur Dioksida 

Pencemaran oleh sulfur dioksida terutama disebabkan oleh dua komponen 

sulfur bentuk gas yang tidak berwarna, yaitu sulfur dioksida(SO2) dan 

Sulfur Trioksida (SO3), dan keduanya disebut Sulfur Oksida (SOx). 

Sumber dan distribusi dari Sulfur Dioksida ini adalah berasal dari 

pembakaran arang,minyak bakar gas,kayu dan sebagainya. Sumber yang 

lainnya adalah dari proses-proses industri seperti pemurnian 

petroleum,industri asam sulfat, industri peleburan baja,dsb. 

Pengaruh utama polutan Sox terhadap manusia adalah iritasi sistem 

pernafasan terutama pada tenggorokan yang terjadi pada beberapa individu 

yang sensitif iritasi. SO2 dianggap pencemar yang berbahaya bagi 

kesehatan terutama terhadap orang tua dan penderita yang mengalami 

penyakit kronis pada sistem pernafasan kadiovaskular. 
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Pencegahan dari Sulfur dioksida antara lain dengan  

� Merawat mesin kendaraan bermotor agar tetap berfungsi dengan baik 

� Memasang filter pada knalpot 

� Memasang scruber pada cerobong asap 

� Merawat mesin industri agar tetap baik dan melakukan pengujian secara 

berkala 

� Menggunakan bahan bakar minyak atau batu bara dengan kadar sulfur 

yang rendah, dll. 

2. Carbon Monoksida 

Karbon dan Oksigen dapat bergabung membentuk senyawa karbon 

monoksida (CO) sebagai hasil pembakaran yang tidak sempurna dan 

karbondioksida (CO2) sebagai hasil pembakaran sempurna. Karbon 

monoksida di lingkungan dapat terbentuk secara alamiah, tetapi sumber 

utamanya adalah dari kegiatan manusia, Karbon monoksida yang berasal 

dari alam termasuk dari larutan, oksida metal dari atmosfer, pegunungan, 

kebakaran hutan, dan badai listrik alam. 

Dampak karbon monoksida bagi kesehatan adalah penguraian HbCO yang 

relatif lambat menyebabkan terhambatnya kerja molekul sel pigmen 

tersebut dalam fungsinya membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kondisi 
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seperti ini dapat berakibat serius, bahkan fatal, karena dapat menyebabkan 

keracunan. Dampak keracunan CO berbhaya bagi orang yang telah 

menderita gangguan otot jantung 

3. Nitrogen Dioksida 

Oksigen Nitrogen (NOx) adalah kelompok gas yang terdapat di atmosfer yang 

terdiri dari Nitrogen monoksida (NO) dan Nitrogen Dioksida (NO2).  

Sumber utama NOx yang diproduksi oleh manusia adalah dari pembakaran dan 

kebanyakan pembakaran disebabkan oleh kendaraan bermotor, produksi energi 

dan pembuangan sampah. Sebagian besar emisi NOx buatan manusia berasal dari 

pembakaran arang, minyak, gas dan bensin. 

Dampak Nitrogen Dioksida terhadap kesehatan adalah NO2 bersifat racun 

terutama terhadap paru-paru. Kadar NO2 yang lebih tinggi dari 100 ppm dapat 

mematikan sebagian besar binatang dan 90% dari kematian tersebut disebabkan 

oleh gejala pembengkakan paru-paru (edema pulmonari). 

4. Oksidan 

Oksidan (O3) merupakan senyawa di udara selain oksigen yang memiliki sifat 

sebagai pengoksidasi. Oksidasi adalah komponen atmosfer yang diproses oleh 

proses fotokimia, yaitu suatu proses kimia yang membutuhkan sinar matahari 

mengoksidasi komponen-komponen yang tak segera dioksidasi oleh oksigen. 

Oksidan terdiri dari Ozon, Peroksiasetilnitrat, dan Hidrogen Peroksida 
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Dampak dari O3 bagi kesehatan adalah Beberapa gejala yang dapat diamati pada 

manusia yang diberi perlakuan kontak dengan ozon, sampai dengan kadar 0,2 ppm 

tidak ditemukan pengaruh apapun, pada kadar 0,3 ppm mulai terjadi iritasi pada 

hidung dan tenggorokan. Kontak dengan Ozon pada kadar 1,0–3,0 ppm selama 2 

jam pada orang-orang yang sensitif dapat mengakibatkan pusing berat dan 

kehilangan koordinasi. Pada kebanyakan orang, kontak dengan ozon dengan kadar 

9,0 ppm selama beberapa waktu akan mengakibatkan edema pulmonari. 

Pada kadar di udara ambien yang normal, peroksiasetilnitrat (PAN) dan 

Peroksiabenzoilnitrat (PbzN) mungkin menyebabkaniritasi mata tetapi tidak 

berbahaya bagi kesehatan. Peroksibenzoilnitrat (PbzN) lebih cepat menyebabkan 

iritasi mata. 

5. Hidrokarbon 

Hidrokarbon adalah bahan pencemar udara yang dapat berbentuk gas, cairan 

maupun padatan. Semakin tinggi jumlah atom karbon, unsur ini akan cenderung 

berbentuk padatan. Sebagai bahan pencemar udara, Hidrokarbon dapat berasal 

dari proses industri yang diemisikan ke udara dan kemudian merupakan sumber 

fotokimia dari ozon. Kegiatan industri yang berpotensi menimbulkan cemaran 

dalam bentuk HC adalah industri plastik, resin, pigmen, zat warna, pestisida dan 

pemrosesan karet. Diperkirakan emisi industri sebesar 10 % berupa HC. 

Pengaruh hidrokarbon pada kesehatan manusia dapat terlihat pada tabel dibawah 

ini. 
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Jenis Hidrokarbon Kosentarsi 

(ppm) 

Dampak Kesehatan 

Benzene (C6H6) 100 Iritasi membran mukosa 

 3.000 Lemas setelah setengah sampai satu jam 

 7.500 Pengaruh sangat brbahaya setelah 

pemaparan satu jam 

 20.000 Kematian setelah pemaparan 5-10 menit 

Toluena (C7H8) 200 Pusing, lemah , dan bekunang-kunang 

setelahpemaparan 8 jam 

 600 Kehiulangan koordinasi bola mata 

terbalik setelah pemaparan 8 jam 

6. Khlorin 

Gas Khlorin ( Cl2) adalah gas berwarna hijau dengan bau sangat menyengat. 

Berat jenis gas khlorin 2,47 kali berat udara dan 20 kali berat gas hidrogen 

khlorida yang toksik. Gas khlorin sangat terkenal sebagai gas beracun yang 

digunakan pada perang dunia ke-1. 

Karena banyaknya penggunaan senyawa khlor di lapangan atau dalam industri 

dalam dosis berlebihan seringkali terjadi pelepasan gas khlorin akibat penggunaan 

yang kurang efektif. Hal ini dapat menyebabkan terdapatnya gas pencemar khlorin 

dalam kadar tinggi di udara. 

Selain bau yang menyengat gas khlorin dapat menyebabkan iritasi pada mata 

saluran pernafasan. Apabila gas khlorin masuk dalam jaringan paru-paru dan 
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bereaksi dengan ion hidrogen akan dapat membentuk asam khlorida yang bersifat 

sangat korosif dan menyebabkan iritasi dan peradangan. 

7. Partikel Debu 

Partikulat debu melayang (Suspended Particulate Matter/SPM) merupakan 

campuran yang sangat rumit dari berbagai senyawa organik dan anorganik yang 

terbesar di udara dengan diameter yang sangat kecil, mulai dari <>Dampak 

partikel debu terhadap kesehatan dapat mengganggu saluran pernafasan bagian 

atas dan menyebabkan iritasi. Selain dapat berpengaruh negatif terhadap 

kesehatan, partikel debu juga dapat mengganggu daya tembus pandang mata dan 

juga mengadakan berbagai reaksi kimia di udara. 

8. Timah Hitam 

Timah hitam ( Pb ) merupakan logam lunak yang berwarna kebiru-biruan atau 

abu-abu keperakan dengan titik leleh pada 327,5°C dan titik didih 1.740°C pada 

tekanan atmosfer.Gangguan kesehatan adalah akibat bereaksinya Pb dengan 

gugusan sulfhidril dari protein yang menyebabkan pengendapan protein dan 

menghambat pembuatan haemoglobin, Gejala keracunan akut didapati bila 

tertelan dalam jumlah besar yang dapat menimbulkan sakit perut muntah atau 

diare akut. Gejala keracunan kronis bisa menyebabkan hilang nafsu makan, 

konstipasi lelah sakit kepala, anemia, kelumpuhan anggota badan, Kejang dan 

gangguan penglihatan. Diposting oleh Arianto Sam di 10:04:00 AM  

Label: Artikel  
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Tugas Kelompok: III 

Sistem Koloid 

Sistem kolloid adalah : suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih di 

mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar merata dalam zat lain. 

Ukuran koloid berkisar antara 1-100 nm ( 10-7 – 10-5 cm ). 

Contoh: saosMayones, susu sapi, sosis, 

Mempelajari sistem kolloid dalam bidang teknologi pengolahan pangan sangat 

penting, untuk mendapatkan hasil produk akhir yang stabil sistem kolloidnya. 

Sehingga kenampakan dan sifat sesoris lainnya lebih disukai oleh konsumen. Baca 

situs sistem kolloid 

KHASIAT SERAT JELLY DRINK 

Pebruari 18, 2008 ·  

Agar usus besar bekerja normal, diperlukan konsumsi serat pangan sekitar 25- 30 

gram/hari. Minum jelly drink secara rutin membantu usus besar bekerja normal. 

Jelly drink wortel bila mengandung 1,2 % serat pangan, artinya minuman jelly 

wortel ini mengandung 1,2 g/ 100 ml. Apabila anda minum jelly drink wortel atau 

jelly drink rasa apa saja. Dimana jelly drink tsb dikemas dengan cup aqua volume 

sekitar 300 ml, kandungan serat pangan menjadi sekitar 3,6 g/300 ml. Bila 1 hari 

minum 3 cup aqua jelly drink, anda akan mengkonsumsi sekitar 10,8 g/3 cup aqua 

jelly drink wortel. 
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Tentu minum jelly drink saja belum cukup memberikan supply serat pangan pada 

tubuh kita. Diperlukan serat pangan lain dari pangan nabati ((sayuran, buah, umbi 

dan biji-bijian). Mereka yang menderita wasir kronis, biasanya kekurangan serat 

pangan. Penderita radang saluran usus atau diverticulitis, biasanya kurang serat 

pangan. Gangguan usus dan pencernakan biasanya dimulai sejak kanak-kanak. 

Berkaitan dengan pola makan rendah serat pangan. Serat pangan ini membantu 

gerak peristaltic usus besar. Bagi mereka yang rendah makan serat pangan, 

tinjanya cenderung keras. Usus memerlukan tenaga ekstra untuk mendorong tinja 

yang keras tsb keluar dari dubur. Sehingga diperlukan ekstra tenaga dari otot perut 

untuk mendorong tinja keluar. Keadaan ini disebut; Straining atau ngeden (bahasa 

jawa). Nah, ngeden ini akan mendorong terjadi Hernia, varises usus, diverticulitis 

dan diverticulosis (infeksi usus, usus berlubang). Diet yang tinggi serat pangan, 

tinja akan lunak dan penuh atau besar, sehingga mempermudah keluarnya tinja 

dari dubur. Tidak lagi diperlukan ngeden untuk buang air besar. Buang air besar 

menjadi mudah dan nyaman. Kebutuhan Serat Pangan Tiap Hari 

Jenis kelamin Umur (tahun) Rata-rata 

kebutuhan kalori 

harian 

Kebutuhan serat 

harian (gram) 

Anak-anak 1-3 1404 19 

Laki-laki 9-13 

14-18 

19-30 

2265 

2840 

2818 

31 

38 

38 
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31-50 

51-70 

70+ 

2554 

2162 

1821 

38 

30 

30 

Perempuan 9-13 

14-18 

19-30 

31-50 

51-70 

70+ 

1910 

1901 

1791 

1694 

1536 

1381 

26 

26 

25 

25 

21 

21 

Sumber : Institute of Medicine (2002) 

Kategori:tulisanringan  

yang berkaitan: jelly drink wortel, manfaat serat pangan 
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Tugas Kelompok: IV 

 

LogiKuliner - Kisah Koloid: Tiada 

Yang Abadi  

Friday, 13 April 2007  

Page 2 of 2 

Oleh Harry Nazarudin 

 Sesudah kita belajar soal 

campuran, koloid, dan larutan, 

sekarang mari kita mencoba untuk mengkaji mengenai koloid lebih dalam. 

Mengapa koloid? Karena, koloid melibatkan teknik yang sederhana, yang sering 

menjadi misteri bagi yang orang awam. Teknik apa? Mengocok! Nah, pernah 

melihat cara pembuatan mentega? Memang, ini bukan makanan asli Indonesia, 

jadi banyak orang yang tidak tahu. Tapi, di Barat sejak dahulu dikenal proses 

’churning’, pengubahan dari susu menjadi mentega. Prosesnya melibatkan sebuah 

Article Index 

LogiKuliner - Kisah Koloid: Tiada Yang Abadi

Page 2  
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wadah panjang dengan tongkat mengaduk. Susu dimasukkan kedalamnya, lalu 

diaduk-aduk terus, diaduk lagi. Apa yang terjadi? Susunya menjadi semakin 

kental dan... munculah seonggok bahan kental kekuningan yang beraroma creamy. 

Bagaimana ini bisa terjadi?   

Disini sebenarnya terjadi proses pembentukan koloid. Susu terdiri dari lemak, air, 

dan protein. Lemak sebenarnya tidak larut di dalam air, tetapi tersebar dalam 

bentuk butiran-butiran kecil. Dalam proses pengadukan, yang dilakukan 

sebenarnya adalah memecahkan butiran lemak itu menjadi lebih kecil lagi. Jika 

dilakukan terus menerus, maka butiran lemak akan mencapai ukuran diantara 1 

sampai 100 nanometer (satu nanometer adalah satu per semilyar dari satu 

milimeter). Nah, dalam kondisi ini, air dan lemak akan membentuk suatu 

campuran koloid yang stabil, artinya tidak terpisah kembali menjadi air dan 

lemak.   

Apakah mengocok saja cukup? Belum tentu. Ada lagi satu syarat pembentukan 

koloid: ukuran partikelnya harus pas, antara 1 sampai 100 nanometer. Kalau 

partikelnya terlalu kecil, partikel-partikel tersebut akan mudah bergabung satu 

sama lain dan membuat lemak dan air terpisah lagi. Terlalu besar juga sama -

koloid menjadi tidak stabil dan terurai menjadi unsur pembentuknya. Peristiwa 

yang mengilhami saya menulis artikel ini sebenarnya adalah usaha Yohan 

Handoyo untuk membuat krim dengan mengocok susu dan gula, ketika kami 

mengadakan pertemuan di rumahnya minggu lalu. Mengapa ya kalau 

mengocoknya terlalu lama, krim menjadi terlalu padat, dan cenderung lebih cepat 
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terurai menjadi cair lagi? Nah, ini jawabannya!  

Walaupun begitu, strawberry compott dan cream yang dibuat Yohan tetap mak 

nyus lho! Apa lagi yang bisa memisahkannya sebuah koloid? Bukan maut, tapi 

suhu. Pernah singgah minum susu sapi murni di Boyolali atau Lembang? Kadang-

kadang, kalau proses pemanasannya tidak hati-hati, Anda akan mendapatkan 

segelas susu dengan lapisan lemak kuning yang mengapung diatasnya. Itu terjadi 

akibat pemanasan yang terlalu cepat, sehingga keseimbangan koloid susu 

terganggu dan lemaknya menjadi terpisah dari air. Itulah sebabnya para ibu-ibu 

selalu mendidihkan susu dengan air - untuk memastikan bahwa panasnya 

perlahan-lahan dan tidak lebih dari 100oC.   

Tapi, selain membunyikan lonceng kematian bagi koloid, suhu juga bisa 

mengabadikan sebuah koloid. Lho, kok bisa? Untuk itu, kita bisa kembali ke negri 

sendiri untuk mencari gerobak Es Podeng terdekat. Pernah tahu cara pembuatan es 

krim untuk es podeng? Air, susu, dan minyak kelapa, dengan perbandingan 

tertentu dikocok. Sampai sini, akan terbentuk koloid. Di dunia yang fana ini, pasti 

koloid akan terpecah kembali menjadi air susu, dan minyak. Namun, dengan 

mendinginkan suhu campuran sampai titik beku air (0oC), campuran tidak 

terpisah, namun tetap berpadu abadi. Nah lho, bagaimana penjelasannya?   

Jadi, ketika selesai diaduk sebenarnya terbentuk sistem koloid dimana butiran 

minyak terdispersi dalam air. Ketika suhu diturunkan sampai titik beku air, maka 

air akan membeku. Alhasil, yang terbentuk adalah sebuah campuran padat. Airnya 

membentuk butiran es, dan minyak kelapanya membeku (titik beku minyak kelapa 
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adalah sekitar 25.4 oC) sehingga membentuk tekstur yang lembut, yang sama-

sama mak nyus ketika disendok dan disuapkan ke mulut. Menyegarkan, karena 

ada airnya, dan gurih, karena mengandung minyak juga. Memang, di dunia ini 

tidak ada yang abadi. Walaupun koloid sudah dibekukan, tetap saja nasibnya 

berakhir dengan meleleh di mulut kita, hehe.  
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Colloides Naturels International adalah perusahaan Perancis yang berdiri sejak 

1895 dan merupakan perusahaan keluarga yang independen,  

OlehErwinFebryanto 

 

Colloides Naturels International adalah perusahaan Perancis yang berdiri sejak 

1895 dan merupakan perusahaan keluarga yang independen, saat ini dipimpin 

oleh generasi ketiga dan berinvestasi di seluruh daerah penghasil gum Acacia di 

benua Afrika untuk kemudian kualitas terbaik gum Acacia tersebut diproses lebih 

lanjut di Perancis. Tahun 1970, hanya ada 3 negara produsen gum Acacia, yaitu : 

Senegal, Nigeria dan Sudan, tahun 1980 bertambah menjadi 7 negara produsen, 

saat ini ada 14 negara produsen yang semuanya memasok gum Acacia ke 

perusahaan ini (sekitar 30% hasil panen dunia). 

PT Indesso Niagatama adalah distributor tunggal perusahaan ini di Indonesia, 

diantara 46 distributor dan 8 kantor filial yang tersebar di seluruh dunia. 

G um Acacia adalah produk nabati alami, bebas GMO (Genetically Modified 

Organism), dengan fungsi yang unik dan kandungan gizi (serat larut). Gum 

Acacia secara umum digunakan sebagai bahan pengemulsi flavour, carrier untuk 

produk sensitif yang larut minyak, pembentuk tekstur dalam permen dan juga 

pembentuk lapisan film (coating). 

GumAcacia,bahan pangan alami 

Gum Acacia, juga dikenal sebagai gum arab yang didefinisikan sebagai getah 

yang didapatkan dari sayatan batang dan cabang pohon Acacia Senegal dan 
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spesies Acacia lain yang berasal dari Afrika. Ada banyak spesies Acacia (sekitar 

700), tetapi hanya sedikit yang bisa menghasilkan gum dengan volume besar 

untuk skala industri. Setelah panen, yang dilakukan pada saat musim kemarau (di 

area Sahara : Desember – Mei). Gum Acacia dipurifikasi dengan proses fisik 

(pelarutan, sentrifugasi, filtrasi, dan sterilisasi) tanpa penambahan bahan kimia 

atau enzim. Sterilisasi dimaksudkan untuk memastikan gum aman dari bakteri. 

Akhirnya, serbuk yang sangat mudah larut dalam air diperoleh dari granulasi 

dan/atau pengeringan dengan proses spray drying. 

Proses purifikasi gum Acacia Gum Acacia telah lama digunakan karena karakter 

dan fungsinya (pembentuk tekstur, penstabil emulsi, pembentuk lapisan film, dan 

ain-lain). Karena sifatnya yang tidak menambah kekentalan dan tidak berbau atau 

berasa, gum Acacia dapat digunakan dalam jumlah banyak di dalam bahan pangan 

tanpa adanya gangguan dari sifat organoleptik. Pengaruh konsentrasi terhadap 

kekentalan dalam larutan gum Acacia Gum Acacia adalah polisakarida an-ionik 

dengan struktur arabinogalaktan. Dengan berat molekul yang tinggi (350.000 

Dalton) dan struktur rantai panjang, polisakarida yang larut air ini memberikan 

tingkat viskositas yang rendah dalam larutan dibandingkan dengan hidrokoloid 

lain. Larutan gum Acacia dalam air dingin atau panas (khususnya Instantgum™) 

dapat dibuat sampai dengan konsentrasi sebesar 50 %. Perilaku rheologi dari 

larutan gum Acacia bersifat Newton (mudah mengalir tanpa bantuan gaya dari 

luar, seperti air) sampai konsentrasi 25% dan selanjutnya menjadi pseudoplastik 

(sulit mengalir, tetapi menjadi mudah mengalir bila diaduk atau dikocok 

karenaviskositasmenurun,sepertisaustomat).Viskositas, seperti biasanya, 
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tergantung pada temperatur, menurun ketika temperatur meningkat. Aplikasi 

utama gum Acacia alam industri panganGum Acacia digunakan secara umum 

dalam industri pangan karena fungsi teknis dan kandungan zat gizinya. Fungsi 

utama gum Acacia sebagai bahan pembantu teknis adalah pembentuk tekstur 

dalam media gula dan polyol; pembentuk lapisan film untuk mencegah migrasi 

minyak, air atau gas; binder untuk produk compressed terutama yang mengandung 

gula dan polyol; pengemulsi untuk emulsi minyak dalam air; carrier untuk 

enkapsulasi; dan penstabil untuk sistem-sistem koloid Pembentuk tekstur. Gum 

Acacia digunakan sebagai bahan pembentuk tekstur dalam banyak varian permen. 

Moulded candies : ketika diperlukan permen dengan kualitas yang tahan lama, 

tidak lengket dan flavour release yang sangat baik, gum Acacia adalah produk 

unik untuk digunakan dalam formulasi permen dengan gula dan polyol. Chewy 

candy, individual atau dalam kombinasi dengan protein, gum Acacia 

mempertahankan tekstur chewy yang lembut dalam permen selama umur produk. 

Gabungan dengan polyol dalam free sugar candy, gum Acacia menurunkan 

higroskopisitas produk akhir dan dapat menurunkan temperatur untuk memasak 

base.Pembentuk lapisan film. Migrasi minyak dari produk dengan coating (kacang 

almond, coklat, dan lain-lain) akan memberikan penampakan ‘noda’ yang kurang 

disukai dalam produk akhir. Untuk membuat minyak tertahan dan dalam aplikasi 

tertentu untuk meghindari terjadinya perpindahan air antara bahan yang dilapisi 

dan pelapis, maka perlu untuk melindungi bahan yang dilapisi dengan 

penghambat air dan minyak. Gum Acacia adalah pembentuk film yang ideal untuk 

aplikasi ini Untuk menunda kristalisasi polyol dalam produk yang menggunakan 
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lapisan polyol, gum Acacia digunakan dalam sirup polyol dengan konsentrasi 

rendah (2-3 %) untuk membuat hard coating. Sebagai hidrokoloid yang mencegah 

proses kristalisasi, bisa digunakan dalam banyak aplikasi menggunakan gula dan 

polyol dimana lapisan kristal gula yang lebih halus diperlukan. 

Binder. Kombinasi dengan gula untuk membuat compressed tablet dengan 

teknologi kering, basah, maupun slurry, gum Acacia memberikan struktur yang 

kokoh dan kohesi yang disertai dengan mouthfeel dan flavour release yang lebih 

baik ketika tablet ini dikonsumsi. Sifat binding ini juga dikenal untuk aplikasi non 

pangan, seperti lem, kertas rokok dan keramik.   

Pengemulsi. Emulsi minyak dalam air digunakan secara umum dalam industri 

pangan, terutama aplikasi soft drink. Pengemulsi harus membentuk emulsi yang 

stabil dalam konsentrasi tinggi (mengandung sekitar 20% fase minyak), dalam 

larutan gula (sirup 64 Brix) dan dalam produk akhir soft drink (10 Brix). 

Pengemulsi alami yang unik dan tidak dimodifikasi gum Acacia yang menyebabkan 

emulsi sangat stabil untuk aplikasi-aplikasi ini. Fungsi stabilisasi yang sama juga 

digunakan untuk emulsi tipe yang alin, seperti emulsi minyak sayur, emulsi 

oleoresin, vitamin dan minyak tak jenuh ganda. 

Enkapsulasi. Matriks enkapsulasi sering digunakan untuk melindungi produk 

terhadap oksidasi dan migrasi air atau hanya untuk membuat suatu produk minyak 

(berbentuk serbuk) menjadi dispersi dalam air. Berbagai jenis pelarut padat bisa 

digunakan, tetapi yang paling efektif untuk membentuk lapisan film dan efisien 

untuk mencegah oksidasi adalah gum Acacia .Dengan spesies gum Acacia tertentu, 

perlindungan terhadap produk yang mengandung 5 – 40 % minyak adalah efektif. 
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Minyak atsiri, pewarna, vitamin, oleoresin dan tipe lain dari suplemen berbentuk 

minyak dapat dienkapsulasi dengan gum Acacia. Produk yang larut air juga dapat 

terlindungi dari higroskopisitas selama pengeringan (gula, buah, juice, dan-lain-lain) 

atau mineral dapat dienkapsulasi untuk stabilitas yang lebih baik atau mudah 

mengalir (kation seperti zat besi atau mineral seperti garam kalsium) Penstabil 

untukbsistem koloid Gum Acacia mempunyai kemampuan untuk melindungi 

minuman anggur dari destabilisasi. Sebagian dari struktur kimiawi Gum (fraksi 

Arabinogalactoprotein) cenderung bereaksi dengan fenol dari anggur merah atau 

garam tembaga dan besi dari anggur putih. Reaksi ini baik sekali untuk menghindari 

flokulasi yang biasanya timbul ketika sedang masa proses atau ketika dalam masa 

penyimpanan. Dengan dosis yang rendah, Oenogum™, sangat efisien untuk 

menstabilkan minuman anggur. Dengan dosis yang rendah, Oenogum™ juga 

memberikan mouthfeel, efek yang dibutuhkan di dalam karakter anggur putih. Di 

dalam industri minuman bir, Oenogum™ digunakan untuk menstabilkan busa/buih 

yang di permukaan minuman bir.Gum Acacia menarik karena multi-fungsinya yaitu 

kegunaan teknis dari gum Acacia (Instantgum™) yang digabungkan dengan 

kelebihannya dalam hal gizi (Fibregum™). Fibregum™ merupakan bahan pilihan 

karena keunggulan dalam hal kandungan zat gizinya yaitu : serat yang penting untuk 

kebutuhan diet dengan efek prebiotik. Serat larut alami Gum Acacia sudah 

digunakan secara tradisional selama beberapa milenium untuk kesehatan. Hal ini 

tercantum dalam aturan pokok farmasi (Pharmacopeia). Beberapa penelitian sudah 

membuktikan bahwa gum Acacia mempunyai efek yang menguntungkan untuk 

kesehatan manusia. Gum Acacia tidak mempunyai spesifik ADI (Acceptable Daily 
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Intake, JECFA 1989) dan mempunyai status GRAS (Generally Recognized as Safe) 

di Amerika.

Fibregum™ adalah serat larut yang sesuai untuk diet (90% berat kering dengan 

metoda AOAC). Jika dibandingkan dengan serat yang tidak larut atau serat yang 

lebih kental, gum Acacia tidak menyebabkan kejang usus karena tingkat 

kekentalannya yang rendah. Tidak seperti serat dengan kekentalan rendah yang 

lainnya, gum Acacia tidak mempuyai efek samping sebagai pencahar. Dosis masih 

bisa ditoleransi sampai dengan 50 g/hari. Fibregum™ juga mempunyai kandungan 

kalori yang rendah dan tidak menyebabkan gigi berlubang. Penelitian pada manusia 

membuktikan gum Acacia mempunyai efek prebiotik. Fibregum™ memberikan 

ketahanan yang luar biasa untuk media asam dan terhadap proses panas. 

Fibregum™ memberikan efek hypoglycaemic (kadar gula darah tidak meningkat 

drastis setelah mengkonsumsi karbohidrat) dan kontribusi untuk menurunkan GI 

(Glycaemic Index) dalam produk makanan yang diperkaya dengan 

Fibregum™.Glycaemic Index adalah pengukuran fisiologis pada efek konsumsi 

karbohidrat terhadap kadar gula darah. Karbohidrat yang mudah dicerna melepaskan 

glukosa secara cepat ke dalam aliran darah mempunyai GI tinggi, sebaliknya 

karbohidrat yang mempunyai GI rendah dicerna dengan lambat. 
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Lampiran:             Rekapitulasi Hasil Ujicoba Instrumen Tes 
             

No Validitas Tingkat Daya  Keterangan 
Soal     Kesulitan Pembeda   

1 0,52 cukup 0,53 sedang 0,2 cukup digunakan 
2 0,64 tinggi 0,67 sedang 0,27 cukup digunakan 
3 0,42 cukup 0,57 sedang 0,2 cukup digunakan 
4 0,46 cukup 0,6 sedang 0,27 cukup digunakan 
5 0,62 tinggi 0,7 sedang 0,2 cukup digunakan 
6 0,51 cukup 0,37 sedang 0,27 cukup digunakan 
7 0,46 cukup 0,53 sedang 0,4 baik digunakan 
8 0,5 cukup 0,57 sedang 0,2 cukup digunakan 
9 0,42 cukup 0,47 sedang 0,2 cukup digunakan 
10 0,62 tinggi 0,53 sedang 0,27 cukup digunakan 
11 0,48 cukup 0,5 sedang 0,2 cukup digunakan 
12 0,42 cukup 0,47 sedang 0,2 cukup digunakan 
13 0,42 cukup 0,53 sedang 0,13 jelek dibuang 
14 0,46 cukup 0,63 sedang 0,33 cukup digunakan 
15 0,42 cukup 0,7 sedang 0,33 cukup digunakan 
16 0,46 cukup 0,6 sedang 0,27 cukup digunakan 
17 0,52 cukup 0,6 sedang 0,27 cukup digunakan 
18 0,42 cukup 0,6 sedang 0,2 cukup digunakan 
19 0,46 cukup 0,63 sedang 0,2 cukup digunakan 
20 0,52 cukup 0,53 sedang 0,27 cukup digunakan 
21 0,4 cukup 0,72 mudah 0,2 cukup digunakan 
22 0,42 cukup 0,67 sedang 0,13 jelek dibuang 
23 0,36 rendah 0,67 sedang 0,2 cukup digunakan 
24 0,42 cukup 0,57 sedang 0,2 cukup digunakan 
25 0,56 cukup 0,63 sedang 0,2 cukup digunakan 
26 0,4 cukup 0,3 sukar 0,2 cukup digunakan 
27 0,42 cukup 0,6 sedang 0,27 cukup digunakan 
28 0,62 tinggi 0,47 sedang 0,4 cukup digunakan 
29 0,46 cukup 0,6 sedang 0,2 cukup digunakan 
30 0,56 cukup 0,3 sukar 0,33 cukup digunakan 
31 0,42 cukup 0,53 sedang 0,2 cukup digunakan 
32 0,42 cukup 0,53 sedang 0,27 cukup digunakan 
33 0,46 cukup 0,47 sedang 0,27 cukup digunakan 
34 0,62 tinggi 0,57 sedang 0,27 cukup digunakan 
35 0,38 rendah 0,33 sedang 0 jelek dibuang 
36 0,42 cukup 0,6 sedang 0,2 cukup digunakan 
37 0,4 cukup 0,57 sedang 0,07 jelek dibuang 
38 0,56 cukup 0,67 sedang 0,2 cukup digunakan 
39 0,42 cukup 0,57 sedang 0,07 jelek dibuang 
40 0,39 rendah 0,5 sedang 0,07 jelek dibuang 

Reliabilitas   0,67 
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Lampiran: 
 
REKAPITULASI NILAI PRETEST KELOMPOK ATAS KLS. KONTROL  
No. Nama Siswa Kode Nilai Pretest  
1 Afifah P.01 5,00  
2 Ani Winarni P.02 5,00  
3 Ani Apriani P.03 4,50  
4 Bunga Indah P.04 5,50  
5 Carwisa P.05 4,00  
6 Dian Mardiana P.06 4,50  
7 Dini Kinanti P. P.07 6,25  
8 Gita Natalia F. P.08 5,75  
9 Indriyani P.09 5,00  
10 Kasan L.01 3,75  
11 Maya Chaeriyah P.10 4,50  
12 Muh. Ramdani L.02 5,75  
13 Nurhayati P.11 4,75  
14 Reni Ronasih P.12 4,50  
15 Sarah Aulia Azizah P.13 5,00  
16 Siti Nurchasanah P.14 4,25  
17 Suyanto L.03 5,00  
18 Tri Maryanto L.04 4,50  
19 Ummu Chaerunisah P.15 5,00  
20 Yeni Rohaeni P.16 4,25  

  Jumlah nilai   96,75  
  Rata-rata nilai   4,84  
  Nilai Tertinggi   6,25  
  Nilai Terendah   3,75  
  Standar deviasi   0,62  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



130 

 

 
 

REKAPITULASI NILAI PRETEST KELOMPOK BAWAH 
KELAS  KONTROL 

No. Nama Siswa Kode Nilai Pretest 
1 Yuliana P.17 5,00 
2 Abdul Syukur L.05 3,75 
3 Arief Bajuri L.06 3,50 
4 Ayati P.18 4,75 
5 Azwar Isman L.07 5,00 
6 Fazrin Helmi L.08 5,25 
7 Hendra Mulya L.09 4,00 
8 Eddy Kurniawan L.10 5,00 
9 Muh. Fikrianto L.11 4,75 
10 Mukanan L.12 5,25 
11 Novi Nurhayati P.19 4,50 
12 Nurul Ayu Q. P.20 5,50 
13 Obby Noor L. L.13 3,50 
14 Rakhmi Syabanti P.21 4,75 
15 Ririn Novita P.22 3,75 
16 Roni L.14 5,50 
17 Sopan L,15 4,00 
18 Suharyati P.23 6,00 
19 Suharto L.16 4,50 
20 Wiwin Winera P.24 4,75 

  Jumlah nilai   93,00 
  Rata-rata nilai   4,65 
  Nilai tertinggi   6,00 
  Nilai terendah   3,50 
  Standar deviasi   0,71 
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REKAPITULASI NILAI PRETEST KELOMPOK ATAS 
KELAS  EKSPERIMEN 

No. Nama Siswa Kode Nilai Pretest  
1 Afifa P.01 5,00  
2 Ajie faisal L.01 4,75  
3 Ani Syarifah P.02 4,50  
4 Aulia Ulum P.03 5,25  
5 Dewi nur Welastri P.04 5,50  
6 Dini P.05 5,50  
7 Frisya Herlian V. P.06 4,50  
8 Hasan Hariri L.02 4,50  
9 Hidayah P.07 4,50  
10 Iqomah Syara P.08 5,00  
11 Lianatun Hasanah P.09 6,75  
12 Lubnah P.10 6,00  
13 M. Abdul karim L.03 4,00  
14 Muh. Arzakia L.04 4,00  
15 Nurul Aulia P.11 4,00  
16 Purwanti Eka W. P.12 5,25  
17 Rini Anur sari P.13 5,00  
18 Sa'diyah P.14 5,00  
19 Samsudin L.05 5,50  
20 Siti Aisyah P.15 6,00  

  Jumlah nilai   100,50  
  Rata-rata nilai   5,03  
  Nilai Tertinggi   6,75  
  Nilai Terendah   4,00  
  Standar deviasi   0,73  
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REKAPITULASI NILAI PRETEST KELOMPOK BAWAH  
KELAS  EKSPERIMEN  

No. Nama Siswa Kode Nilai Pretest  
1 Winda Widyati P.16 5,00  
2 Abdul Qodir  L.06 4,25  
3 Anita Indah P. P.17 5,00  
4 Atin Prihatin P.18 4,25  
5 Ayu Irmawati P.19 5,50  
6 Dola Melinda P.20 5,25  
7 Fadilah Sahara L.07 4,50  
8 Fakhrul Saleh L.08 4,00  
9 Ikyadin L.09 4,00  
10 Irma Nur Wulan P.21 4,50  
11 Muh. Muslim L.10 4,75  
12 Nahdiyah P.22 4,25  
13 Nita Novianti S. P.23 4,00  
14 Rofiudin L.11 4,25  
15 Ruri F. L.12 4,50  
16 Rutaci P.24 5,00  
17 Sukarno L.13 3,50  
18 Susilawati P.25 5,00  
19 Teguh L.14 4,25  
20 Khumaeroh P.26 4,25  

  Jumlah nilai   90,00  
  Rata-rata nilai   4,50  
  Nilai tertinggi   5,50  
  Nilai terendah   3,50  
  Standar deviasi   0,50  
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Lampiran:  
 
 

REKAPITULASI NILAI POST TEST KELOMPOK ATAS KELAS 
KONTROL 

No. Nama Siswa Kode Posttest 
1 Afifah P.01 6,00 
2 Ani Winarni P.02 7,00 
3 Ani Apriani P.03 7,00 
4 Bunga Indah P.04 7,50 
5 Carwisa P.05 6,00 
6 Dian Mardiana P.06 6,50 
7 Dini Kinanti P. P.07 7,50 
8 Gita Natalia F. P.08 7,00 
9 Indriyani P.09 6,00 
10 Kasan L.01 5,00 
11 Maya Chaeriyah P.10 6,00 
12 Muh. Ramdani L.02 7,00 
13 Nurhayati P.11 6,00 
14 Reni Ronasih P.12 5,00 
15 Sarah Aulia Azizah P.13 6,00 
16 Siti Nurchasanah P.14 7,00 
17 Suyanto L.03 6,50 
18 Tri Maryanto L.04 6,00 
19 Ummu Chaerunisah P.15 7,00 
20 Yeni Rohaeni P.16 6,00 

  Jumlah nilai   128,00 
  Rata-rata nilai   6,40 
  Nilai tertinggi   7,50 
  Nilai terendah   5,00 
  Standar deviasi   0,72 
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REKAPITULASI NILAI POST TEST KELOMPOK BAWAH 
KELAS  KONTROL  

No. Nama Siswa Kode Posttest 
1 Yuliana P.17 7,00 
2 Abdul Syukur L.05 6,00 
3 Arief Bajuri L.06 5,00 
4 Ayati P.18 6,00 
5 Azwar Isman L.07 5,00 
6 Fazrin Helmi L.08 6,00 
7 Hendra Mulya L.09 5,50 
8 Eddy Kurniawan L.10 7,00 
9 Muh. Fikrianto L.11 7,00 
10 Mukanan L.12 7,00 
11 Novi Nurhayati P.19 5,00 
12 Nurul Ayu Q. P.20 6,50 
13 Obby Noor L. L.13 5,00 
14 Rakhmi Syabanti P.21 6,00 
15 Ririn Novita P.22 5,00 
16 Roni L.14 7,00 
17 Sopan L,15 6,00 
18 Suharyati P.23 7,00 
19 Suharto L.16 6,50 
20 Wiwin Winera P.24 6,50 

  Jumlah nilai   122,00 
  Rata-rata nilai   6,10 
  Nilai tertinggi   7,00 
  Nilai terendah   5,00 
  Standar deviasi   0,79 
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REKAPITULASI NILAI POST TEST KELOMPOK ATAS KELAS 

EKSPERIMEN 
No. Nama Siswa Kode Posttest 
1 Afifa P.01 6,50 
2 Ajie faisal L.01 7,00 
3 Ani Syarifah P.02 7,00 
4 Aulia Ulum P.03 6,50 
5 Dewi nur Welastri P.04 7,00 
6 Dini P.05 7,50 
7 Frisya Herlian V. P.06 7,50 
8 Hasan Hariri L.02 6,00 
9 Hidayah P.07 6,50 
10 Iqomah Syara P.08 7,00 
11 Lianatun Hasanah P.09 9,00 
12 Lubnah P.10 8,50 
13 M. Abdul karim L.03 7,50 
14 Muh. Arzakia L.04 7,00 
15 Nurul Aulia P.11 6,50 
16 Purwanti Eka W. P.12 7,00 
17 Rini Anur sari P.13 6,00 
18 Sa'diyah P.14 6,50 
19 Samsudin L.05 6,50 
20 Siti Aisyah P.15 7,00 

  Jumlah nilai   140,00 
  Rata-rata nilai   7,00 
  Nilai tertinggi   9,00 
  Nilai terendah   6,00 
  Standar deviasi   0,74 
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REKAPITULASI NILAI POST TEST KELOMPOK BAWAH 
KELAS  EKSPERIMEN 

No. Nama Siswa Kode Posttest 
1 Winda Widyati P.16 7,00 
2 Abdul Qodir  L.06 7,00 
3 Anita Indah P. P.17 6,00 
4 Atin Prihatin P.18 6,00 
5 Ayu Irmawati P.19 7,50 
6 Dola Melinda P.20 7,00 
7 Fadilah Sahara L.07 7,00 
8 Fakhrul Saleh L.08 5,00 
9 Ikyadin L.09 6,00 
10 Irma Nur Wulan P.21 5,50 
11 Muh. Muslim L.10 6,00 
12 Nahdiyah P.22 7,00 
13 Nita Novianti S. P.23 5,00 
14 Rofiudin L.11 6,00 
15 Ruri F. L.12 6,50 
16 Rutaci P.24 6,00 
17 Sukarno L.13 6,50 
18 Susilawati P.25 7,00 
19 Teguh L.14 6,50 
20 Khumaeroh P.26 6,00 

  Jumlah nilai   126,50 
  Rata-rata nilai   6,33 
  Nilai tertinggi   7,50 
  Nilai terendah   5,00 
  Standar deviasi   0,69 
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REKAPITULASI NILAI PRETEST DAN POSTTEST KELAS KONTROL ( XII IPA 2 ) 
No.  Nama Siswa  Kode  Nilai Pretest  Nilai Posttest 
1  Afifah  P.01  5,00  6,00 
2  Ani Winarni  P.02  5,00  7,00 
3  Ani Apriani  P.03  4,50  7,00 
4  Bunga Indah  P.04  5,50  7,50 
5  Carwisa  P.05  4,00  6,00 
6  Dian Mardiana  P.06  4,50  6,50 
7  Dini Kinanti P.  P.07  6,25  7,50 
8  Gita Natalia F.  P.08  5,75  7,00 
9  Indriyani  P.09  5,00  6,00 
10  Kasan  L.01  3,75  5,00 
11  Maya Chaeriyah  P.10  4,50  6,00 
12  Muh. Ramdani  L.02  5,75  7,00 
13  Nurhayati  P.11  4,75  6,00 
14  Reni Ronasih  P.12  4,50  5,00 
15  Sarah Aulia Azizah  P.13  5,00  6,00 
16  Siti Nurchasanah  P.14  4,25  7,00 
17  Suyanto  L.03  5,00  6,50 
18  Tri Maryanto  L.04  4,50  6,00 
19  Ummu Chaerunisah  P.15  5,00  7,00 
20  Yeni Rohaeni  P.16  4,25  6,00 
21  Yuliana  P.17  5,00  7,00 
22  Abdul Syukur  L.05  3,75  6,00 
23  Arief Bajuri  L.06  3,50  5,00 
24  Ayati  P.18  4,75  6,00 
25  Azwar Isman  L.07  5,00  5,00 
26  Fazrin Helmi  L.08  5,25  6,00 
27  Hendra Mulya  L.09  4,00  5,50 
28  Eddy Kurniawan  L.10  5,00  7,00 
29  Muh. Fikrianto  L.11  4,75  7,00 
30  Mukanan  L.12  5,25  7,00 
31  Novi Nurhayati  P.19  4,50  5,00 
32  Nurul Ayu Q.  P.20  5,50  6,50 
33  Obby Noor L.  L.13  3,50  5,00 
34  Rakhmi Syabanti  P.21  4,75  6,00 
35  Ririn Novita  P.22  3,75  5,00 
36  Roni  L.14  5,50  7,00 
37  Sopan  L,15  4,00  6,00 
38  Suharyati  P.23  6,00  7,00 
39  Suharto  L.16  4,50  6,50 
40  Wiwin Winera  P.24  4,75  6,50 
   Jumlah Nilai     189,75 250,00 
   Rata‐rata nilai     4,74 6,25 
   Nilai tertinggi     6,25 7,50 
   Nilai terendah     3,50 5,00 
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REKAPITULASI NILAI PRETEST DAN POSTTEST KELAS EKSPERIMEN  
No  Nama Siswa  Kode  Nilai Pretest  Nilai Posttest 
1  Afifa  P.01  5,00  6,50 
2  Ajie faisal  L.01  4,75  7,00 
3  Ani Syarifah  P.02  4,50  7,00 
4  Aulia Ulum  P.03  5,25  6,50 
5  Dewi nur Welastri  P.04  5,50  7,00 
6  Dini  P.05  5,50  7,50 
7  Frisya Herlian V.  P.06  4,50  7,50 
8  Hasan Hariri  L.02  4,50  6,00 
9  Hidayah  P.07  4,50  6,50 
10  Iqomah Syara  P.08  5,00  7,00 
11  Lianatun Hasanah  P.09  6,75  9,00 
12  Lubnah  P.10  6,00  8,50 
13  M. Abdul karim  L.03  4,00  7,50 
14  Muh. Arzakia  L.04  4,00  7,00 
15  Nurul Aulia  P.11  4,00  6,50 
16  Purwanti Eka W.  P.12  5,25  6,00 
17  Rini Anur sari  P.13  5,00  6,00 
18  Sa'diyah  P.14  5,00  6,50 
19  Samsudin  L.05  5,50  6,50 
20  Siti Aisyah  P.15  6,00  7,00 
21  Winda Widyati  P.16  5,00  7,00 
22  Abdul Qodir   L.06  4,25  7,00 
23  Anita Indah P.  P.17  5,00  5,00 
24  Atin Prihatin  P.18  4,25  6,00 
25  Ayu Irmawati  P.19  5,50  7,50 
26  Dola Melinda  P.20  5,25  7,00 
27  Fadilah Sahara  L.07  4,50  7,00 
28  Fakhrul Saleh  L.08  4,00  5,00 
29  Ikyadin  L.09  4,00  6,00 
30  Irma Nur Wulan  P.21  4,50  5,50 
31  Muh. Muslim  L.10  4,75  6,00 
32  Nahdiyah  P.22  4,25  7,00 
33  Nita Novianti S.  P.23  4,00  5,00 
34  Rofiudin  L.11  4,25  6,00 
35  Ruri F.  L.12  4,50  6,50 
36  Rutaci  P.24  5,00  6,00 
37  Sukarno  L.13  3,50  6,50 
38  Susilawati  P.25  5,00  7,00 
39  Teguh  L.14  4,25  6,50 
40  Khumaeroh  P.26  4,25  6,00 
   Jumlah Nilai     190,50 264,50 
   Rata‐rata nilai     4,76 6,61 
   Nilai tertinggi     6,75 9,00 
   Nilai terendah     3,50 5,00 
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REKAPITULASI AKTIVITAS SISWA KELOMPOK ATAS KELAS  
KONTROL 

No Nama siswa Kode Aktivitas Kriteria 
1 Afifah P.01 2,25 cukup 
2 Ani Winarni P.02 2,66 baik 
3 Ani Apriani P.03 2,16 cukup 
4 Bunga Indah P.04 2,66 baik 
5 Carwisa P.05 2,50 baik 
6 Dian mardiana P.06 2,16 cukup 
7 Dini Kinanti Putri P.07 3,08 baik 
8 Gita Natalia Fanny P.08 2,83 baik 
9 Indriyani P.09 2,08 cukup 
10 Kasan L.01 2,00 cukup 
11 Maya Chaeriyah P.10 2,16 cukup 
12 Muh. Ramdani L.02 2,41 cukup 
13 Nurhayati P.11 2,25 cukup 
14 Reni Ronasih P.12 1,83 cukup 
15 Sarah Aulia Azizah P.13 2,66 baik 
16 Siti Nurchasanah P.14 2,41 cukup 
17 Suyanto L.03 2,25 cukup 
18 Tri Maryanto L.04 2,25 cukup 
19 Ummu Chaernisah P.15 3,00 baik 
20 Yeni Rohaeni P.16 2,41 cukup 
  Jumlah nilai   48,01   
  Rata-rata nilai   2,40   
  Nilai tertinggi   3,08   
  Nilai terendah   1,83   
  Standar deviasi   0,33   
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REKAPITULASI AKTIVITAS SISWA KELOMPOK BAWAH 
KELAS   KONTROL  

No Nama siswa Kode Aktivitas Kriteria 
1 Yuliana P.17 2,50 baik 
2 Abdul Syukur L.05 2,50 baik 
3 Arif Bajuri L.06 2,16 cukup 
4 Ayati P.18 2,41 cukup 
5 Azwar Isman L.07 2,08 cukup 
6 Fazrin Helmi L.08 2,41 cukup 
7 Hendra Mulya L.09 2,41 cukup 
8 Eddy Kurniawan L.10 1,66 cukup 
9 Muh. Fikrianto L.11 2,41 cukup 
10 Mukanan L.12 2,66 baik 
11 Novi Nurhayati P.19 1,96 cukup 
12 Nurul Ayu Q. P.20 2,66 baik 
13 Obby Noor Lazuardi L.13 2,00 cukup 
14 Rakhmi Syabanti P.21 2,33 cukup 
15 Ririn Novita P.22 1,91 cukup 
16 Roni L.14 2,41 cukup 
17 Sopan L.15 2,75 baik 
18 Suharyati P.23 2,66 baik 
19 Suharto L.16 2,41 cukup 
20 Wiwin Winera P.24 2,41 cukup 
  Jumlah nilai   46,70   
  Rata-rata nilai   2,34   
  Nilai tertinggi   2,75   
  Nilai terendah   1,66   
  Standar deviasi   0,29   
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REKAPITULASI AKTIVITAS SISWA KELOMPOK ATAS KELAS 

EKSPERIMEN 
No Nama siswa Kode Aktivitas Kriteria 
1 Afifa P.01 2,75 baik 
2 Ajie Faisal L.01 2,67 baik 
3 Ani Syarifah P.02 2,41 cukup 
4 Aulia ulum P.03 2,91 baik 
5 Dewi Nur Welastri P.04 3,33 baik 
6 Dini  P.05 2,91 baik 
7 Frisya Herlian V. P.06 2,25 cukup 
8 Hasan hariri L.02 2,58 baik 
9 Hidayah P.07 2,66 baik 
10 Iqomah Syara P.08 2,83 baik 
11 Lianatun Hasanah P.09 3,50 sangat baik 
12 Lubnah P.10 3,50 sangat baik 
13 M. Abdul Karim L.03 2,41 cukup 
14 Muh.Arzakia L.04 3,50 sangat baik 
15 Nurul Aulia P.11 3,33 baik 
16 Purwanti Eka W. P.12 3,08 baik 
17 Rini Anur Sari P.13 2,50 baik 
18 Sa'diyah P.14 2,83 baik 
19 Samsudin L.05 2,58 baik 
20 Siti Aisyah P.15 3,41 baik 
  Jumlah nilai   57,94   
  Rata-rata nilai   2,90   
  Nilai tertinggi   3,5   
  Nilai terendah   2,25   
  Standar deviasi   0,41   
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REKAPITULASI AKTIVITAS SISWA KELOMPOK BAWAH KELAS 

EKSPERIMEN 
No Nama siswa Kode Aktivitas Kriteria 
1 Winda Widyanti P.16 2,66 baik 
2 Abdul Qodir L.06 2,33 cukup 
3 Anita Indah P. P.17 2,41 cukup 
4 Atin prihatin P.18 2,41 cukup 
5 Ayu Irmawati P.19 2,16 cukup 
6 Dola Melinda P.20 2,41 cukup 
7 Fadilah Sahara L.07 2,66 baik 
8 Fakhrul Saleh L.08 2,41 cukup 
9 Ikyadin L.09 1,83 cukup 
10 Irma Nur Wulan P.21 2,00 cukup 
11 Muh. Muslim L.10 2,66 baik 
12 Nahdiyah P.22 2,41 cukup 
13 Nita Novianti P.23 2,33 cukup 
14 Rofiudin L.11 2,25 cukup 
15 Ruri F. L.12 2,50 baik 
16 Rutaci P.24 2,16 cukup 
17 Sukarno L.13 2,00 cukup 
18 Susilawati P.25 2,66 baik 
19 Teguh L.14 2,41 cukup 
20 Yayat Rohayati P.25 2,66 baik 
  Jumlah nilai   47,32   
  Rata-rata nilai   2,37   
  Nilai tertinggi   4,49   
  Nilai terendah   1,83   
  Standar deviasi   0,24   
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REKAPITULASI SIKAP SISWA KELOMPOK ATAS KELAS  

KONTROL 
No. Nama Siswa Kode Sikap Kriteria 
1 Afifah P.01 75 baik 
2 Ani Winarni P.02 76 baik 
3 Ani Apriani P.03 72 baik 
4 Bunga Indah P.04 70 baik 
5 Carwisa P.05 78 baik 
6 Dian mardiana P.06 80 baik 
7 Dini Kinanti Putri P.07 88 sangat baik 
8 Gita Natalia Fanny P.08 71 baik 
9 Indriyani P.09 69 baik 
10 Kasan L.01 60 cukup 
11 Maya Chaeriyah P.10 74 baik 
12 Muh. Ramdani L.02 81 sangat baik 
13 Nurhayati P.11 72 baik 
14 Reni Ronasih P.12 82 sangat baik 
15 Sarah Aulia Azizah P.13 77 baik 
16 Siti Nurchasanah P.14 74 baik 
17 Suyanto L.03 76 baik 
18 Tri Maryanto L.04 71 baik 
19 Ummu Chaernisah P.15 79 baik 
20 Yeni Rohaeni P.16 76 baik 
  Jumlah   1501   
  Rata-rata   75,05   
  Tertinggi   88   
  Terendah   60   
  Standar deviasi   5,84   
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REKAPITULASI SIKAP SISWA KELOMPOK BAWAH 

KELAS  KONTROL 
No. Nama Siswa Kode Sikap Kriteria 
1 Yuliana P.17 69 baik 
2 Abdul Syukur L.05 68 baik 
3 Arif Bajuri L.06 69 baik 
4 Ayati P.18 71 baik 
5 Azwar Isman L.07 72 baik 
6 Fazrin Helmi L.08 74 baik 
7 Hendra Mulya L.09 70 baik 
8 Eddy Kurniawan L.10 76 baik 
9 Muh. Fikrianto L.11 60 cukup 
10 Mukanan L.12 72 baik 
11 Novi Nurhayati P.19 79 baik 
12 Nurul Ayu Q. P.20 79 baik 
13 Obby Noor Lazuardi L.13 74 baik 
14 Rakhmi Syabanti P.21 75 baik 
15 Ririn Novita P.22 70 baik 
16 Roni L.14 71 baik 
17 Sopan L.15 72 baik 
18 Suharyati P.23 60 cukup 
19 Suharto L.16 60 cukup 
20 Wiwin Winera P.24 71 baik 

  Jumlah   1412   
  Rata-rata   70,60   
  Tertinggi   79   
  Terendah   60   
  Standar deviasi   5,47   
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REKAPITULASI SIKAP SISWA KELOMPOK ATAS KELAS 
EKSPERIMEN 

No. Nama Siswa Kode Sikap Kriteria 
1 Afifa P.01 7,9 baik 
2 Ajie Faisal L.01 8,7 sangat baik 
3 Ani Syarifah P.02 8,4 sangat baik 
4 Aulia ulum P.03 7,7 baik 
5 Dewi Nur Welastri P.04 8,9 sangat baik 
6 Dini  P.05 8,0 baik 
7 Frisya Herlian V. P.06 8,3 sangat baik 
8 Hasan hariri L.02 7,3 baik 
9 Hidayah P.07 6,4 baik 
10 Iqomah Syara P.08 9,1 sangat baik 
11 Lianatun Hasanah P.09 9,5 sangat baik 
12 Lubnah P.10 8,3 sangat baik 
13 M. Abdul Karim L.03 8,0 baik 
14 Muh.Arzakia L.04 7,9 baik 
15 Nurul Aulia P.11 8,0 baik 
16 Purwanti Eka W. P.12 8,4 sangat baik 
17 Rini Anur Sari P.13 8,0 baik 
18 Sa'diyah P.14 9,0 sangat baik 
19 Samsudin L.05 8,0 baik 
20 Siti Aisyah P.15 8,7 sangat baik 

  Jumlah   164,5   
  Rata-rata   8,225   
  Tertinggi   9,5   
  Terendah   6,4   
  Standar deviasi   0,684   
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REKAPITULASI SIKAP SISWA KELOMPOK BAWAH KELAS  
EKSPERIMEN  

No. Nama Siswa Kode Sikap Kriteria 
1 Winda Widyanti P.16 8,4 sangat baik 
2 Abdul Qodir L.06 7,2 baik 
3 Anita Indah P. P.17 7,8 baik 
4 Atin prihatin P.18 7,6 baik 
5 Ayu Irmawati P.19 7,7 baik 
6 Dola Melinda P.20 7,4 baik 
7 Fadilah Sahara L.07 7,2 baik 
8 Fakhrul Saleh L.08 7,6 baik 
9 Ikyadin L.09 6,0 cukup 
10 Irma Nur Wulan P.21 6,3 baik 
11 Muh. Muslim L.10 7,0 baik 
12 Nahdiyah P.22 7,2 baik 
13 Nita Novianti P.23 7,6 baik 
14 Rofiudin L.11 7,8 baik 
15 Ruri F. L.12 7,1 baik 
16 Rutaci P.24 7,0 baik 
17 Sukarno L.13 7,7 baik 
18 Susilawati P.25 7,5 baik 
19 Teguh L.14 7,8 baik 
20 Yayat Rohayati P.25 8,1 sangat baik 

  Jumlah   148,0   
  Rata-rata   7,4   
  Tertinggi   8,4   
  Terendah   6,0   
  Standar deviasi   0,561   
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Rekapitulasi Nilai Aspek Aktivitas, Sikap, dan Hasil belajar Kelas Kontrol  
NO  NAMA SISWA   KODE AKTIVITAS  SIKAP  HSL.BLJR. 
1  Afifah  P.01 2,25 7,5 6,00 
2  Ani Winarni  P.02 2,66 7,6 7,00 
3  Ani Apriani  P.03 2,16 7,2 7,00 
4  Bunga Indah  P.04 2,66 7,0 7,50 
5  Carwisa P.05 2,50 7,8 6,00 
6  Dian mardiana  P.06 2,16 8,0 6,50 
7  Dini Kinanti Putri  P.07 3,08 8,8 7,50 
8  Gita Natalia Fanny  P.08 2,83 7,1 7,00 
9  Indriyani  P.09 2,08 6,9 6,00 
10  Kasan  L.01 2,00 6,7 5,00 
11  Maya Chaeriyah  P.10 2,16 7,4 6,00 
12  Muh. Ramdani  L.02 2,41 8,1 7,00 
13  Nurhayati  P.11 2,25 7,2 6,00 
14  Reni Ronasih  P.12 1,83 8,2 5,00 
15  Sarah Aulia Azizah  P.13 2,66 7,7 6,00 
16  Siti Nurchasanah  P.14 2,41 7,4 7,00 
17  Suyanto  L.03 2,25 7,6 6,50 
18  Tri Maryanto  L.04 2,25 7,1 6,00 
19  Ummu Chaernisah  P.15 3,00 7,9 7,00 
20  Yeni Rohaeni  P.16 2,41 7,6 6,00 
1  Yuliana P.17 2,50 6,9 7,00 
2  Abdul Syukur  L.05 2,50 6,8 6,00 
3  Arif Bajuri  L.06 2,16 6,9 5,00 
4  Ayati  P.18 2,41 7,1 6,00 
5  Azwar Isman  L.07 2,08 7,2 5,00 
6  Fazrin Helmi  L.08 2,41 7,4 6,00 
7  Hendra Mulya  L.09 2,41 7,0 5,50 
8  Eddy Kurniawan  L.10 1,66 7,6 7,00 
9  Muh. Fikrianto  L.11 2,41 6,9 7,00 
10  Mukanan  L.12 2,66 7,2 7,00 
11  Novi Nurhayati  P.19 1,96 7,9 5,00 
12  Nurul Ayu Q.  P.20 2,66 7,9 6,50 
13  Obby Noor Lazuardi  L.13 2,00 7,4 5,00 
14  Rakhmi Syabanti  P.21 2,33 7,5 6,00 
15  Ririn Novita  P.22 1,91 7,0 5,00 
16  Roni  L.14 2,41 7,1 7,00 
17  Sopan L.15 2,75 7,2 6,00 
18  Suharyati  P.23 2,66 6,5 7,00 
19  Suharto L.16 2,41 7,0 6,50 
20  Wiwin Winera  P.24 2,41 7,1 6,50 
   Jumlah 94,71 294,4 250,00 
   Rata‐rata  2,36775 7,36 6,25 
   Tertinggi  3,08 8,8 7,50 
   Terendah  1,66 6,5 5,00 
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Rekapitulasi Nilai Aspek Aktivitas, Sikap, dan Hasil belajar Kelas Eksperimen  
NO  NAMA SISWA   KODE AKTIVITAS  SIKAP HSL.BLJR  
1  Afifa  P.01 2,75 7,9 6,50 
2  Ajie Faisal  L.01 2,67 8,7 7,00 
3  Ani Syarifah  P.02 2,41 8,4 7,00 
4  Aulia ulum  P.03 2,91 7,7 6,50 
5  Dewi Nur Welastri  P.04 3,33 8,9 7,00 
6  Dini   P.05 2,91 8,1 7,50 
7  Frisya Herlian V.  P.06 2,25 8,3 7,50 
8  Hasan hariri  L.02 2,58 7,3 6,00 
9  Hidayah  P.07 2,66 6,4 6,50 
10  Iqomah Syara  P.08 2,83 9,1 7,00 
11  Lianatun Hasanah  P.09 3,50 9,5 9,00 
12  Lubnah P.10 3,50 8,3 8,50 
13  M. Abdul Karim  L.03 2,41 8,1 7,50 
14  Muh.Arzakia  L.04 3,50 7,9 7,00 
15  Nurul Aulia  P.11 3,33 8,3 6,50 
16  Purwanti Eka W.  P.12 3,08 8,4 7,00 
17  Rini Anur Sari  P.13 2,50 8,3 6,00 
18  Sa'diyah  P.14 2,83 9,0 6,50 
19  Samsudin  L.05 2,58 8,4 6,50 
20  Siti Aisyah  P.15 3,41 8,7 7,00 
1  Winda Widyanti  P.16 2,66 8,2 7,00 
2  Abdul Qodir  L.06 2,33 7,2 7,00 
3  Anita Indah P.  P.17 2,41 7,8 6,00 
4  Atin prihatin  P.18 2,41 7,6 6,00 
5  Ayu Irmawati  P.19 2,16 7,7 7,50 
6  Dola Melinda  P.20 2,41 7,4 7,00 
7  Fadilah Sahara  L.07 2,66 7,2 7,00 
8  Fakhrul Saleh  L.08 2,41 7,6 5,00 
9  Ikyadin L.09 1,83 6,9 6,00 
10  Irma Nur Wulan  P.21 2,00 6,3 5,50 
11  Muh. Muslim  L.10 2,66 7,0 6,00 
12  Nahdiyah  P.22 2,41 7,2 7,00 
13  Nita Novianti  P.23 2,33 7,6 5,00 
14  Rofiudin  L.11 2,25 7,8 6,00 
15  Ruri F. L.12 2,50 7,1 6,50 
16  Rutaci P.24 2,16 7,0 6,00 
17  Sukarno  L.13 2,00 7,7 6,50 
18  Susilawati  P.25 2,66 7,5 7,00 
19  Teguh  L.14 2,41 7,8 6,50 
20  Khumaeroh  P.26 2,66 8,1 6,00 
   Jumlah 105,26 314,4  266,50 
   Rata‐rata  2,6315 7,86  6,66 
   Tertinggi  3,5 9,5  9,00 
   Terendah  1,83 6,3  5,00 
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Uji One t-test kelas kontrol 
 

 
 

One-Sample Test 

 Test Value = 6                                        

 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

Hasil Belajar 2.082 39 .144 .25000 .0071 .4929

 
 

Uji One t-test kelas eksperimen 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Hasil Belajar 40 6.6125 .82809 .10093 

 
One-Sample Test 

 Test Value = 0                                        

 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

Hasil Belajar 50.503 39 .412 6.61250 3.3477 6.8773

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Hasil Belajar 40 6.2500 .75955 .12010 
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Uji Pengaruh aktivitas terhadap hasil belajar Kelas Kontrol 

 
Descriptive Statistics 

 
 Mean Std. Deviation N 

Hasil Belajar 6.2500 .75955 40 

Akstivitas Siswa 2.3677 .30722 40 

 
Correlations 

  Hasil Belajar Akstivitas Siswa 

Pearson Correlation Hasil Belajar 1.000 .605 

Akstivitas Siswa .605 1.000 

Sig. (1-tailed) Hasil Belajar . .000 

Akstivitas Siswa .000 . 

N Hasil Belajar 40 40 

Akstivitas Siswa 40 40 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .605a .366 .349 .61291 

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 8.225 1 8.225 21.895 .000a

Residual 14.275 38 .376   

Total 22.500 39    

a. Predictors: (Constant), Akstivitas Siswa    

b. Dependent Variable: Hasil Belajar 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.711 .763  3.555 .001

Akstivitas Siswa 1.495 .319 .605 4.679 .000

a. Dependent Variable: Hasil Belajar    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



152 

 

Uji pengaruh sikap kelas Kontrol 

 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Hsl.Belajar 6.2500 .75955 40 

Sikap siswa 7.3600 .46728 40 

 
 

Correlations 
  Hsl.Belajar Sikap siswa 

Pearson Correlation Hsl.Belajar 1.000 .116 

Sikap siswa .116 1.000 

Sig. (1-tailed) Hsl.Belajar . .239 

Sikap siswa .239 . 

N Hsl.Belajar 40 40 

Sikap siswa 40 40 

 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .116a .113 .013 .76433 

a. Predictors: (Constant), Sikap siswa  

b. Dependent Variable: Hsl.Belajar 

 

 

ANOVAb 
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression .301 1 .301 .515 .478a

Residual 22.199 38 .584   

Total 22.500 39    

a. Predictors: (Constant), Sikap siswa    

b. Dependent Variable: Hsl.Belajar    
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Coefficientsa 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.867 1.931  2.520 .016

Sikap siswa .188 .262 .116 .717 .478

a. Dependent Variable: Hsl.Belajar    
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Uji Regresi ganda kelas kontrol 

 
 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

Hsl.Belajar 6.2500 .75955 40

aktivitas  2.3677 .30722 40

sikap 7.3600 .46728 40

 
Correlations 

 
  Hsl.Belajar aktivitas  sikap 

Pearson Correlation Hsl.Belajar 1.000 .605 .116

aktivitas  .605 1.000 .127

sikap .116 .127 1.000

Sig. (1-tailed) Hsl.Belajar . .000 .239

aktivitas  .000 . .217

sikap .239 .217 .

N Hsl.Belajar 40 40 40

aktivitas  40 40 40

sikap 40 40 40

 
 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .606a .367 .333 .62039

a. Predictors: (Constant), sikap, aktivitas   

b. Dependent Variable: Hsl.Belajar  
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 8.259 2 4.130 10.730 .000a

Residual 14.241 37 .385   

Total 22.500 39    

a. Predictors: (Constant), sikap, aktivitas  

b. Dependent Variable: Hsl.Belajar 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.269 1.669  1.360 .182

aktivitas  1.482 .326 .600 4.547 .000

sikap .064 .021 .039 .299 .767

a. Dependent Variable: Hsl.Belajar    
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Lampiran: 

Uji Pengaruh Aktivitas Terhadap hasil belajar kelas  Eksperimen 
 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

Hasil Belajar 6.6250 .82236 40 

Aktivitas siswa 2.6315 .42638 40 
 
 

Correlations 
  Hasil Belajar Skap siswa 

Pearson Correlation Hasil Belajar 1.000 .476 

Aktivitas siswa .476 1.000 

Sig. (1-tailed) Hasil Belajar . .001 

Aktivitas siswa .001 . 

N Hasil Belajar 40 40 

Aktivitas siswa 40 40 

 
 
 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .476a .226 .206 .73290

a. Predictors: (Constant), Aktivitas siswa  

b. Dependent Variable: Hasil Belajar  
 
 
 
 

ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.964 1 5.964 11.102 .002a

Residual 20.411 38 .537   

Total 26.375 39    

a. Predictors: (Constant), Aktivitas siswa    
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Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.964 1 5.964 11.102 .002a

Residual 20.411 38 .537   

Total 26.375 39    

b. Dependent Variable: Hasil Belajar    
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.212 .734  5.742 .000

Aktivitas siswa .917 .275 .476 3.332 .002

a. Dependent Variable: Hasil Belajar    
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Lampiran:  
Uji Pengaruh Sikap Kelas Eksperimen 

 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Hsl.Belajar 6.6250 .82236 40 

sikap  7.8600 .71173 40 

 
 

Correlations 
  Hsl.Belajar sikap  

Pearson Correlation Hsl.Belajar 1.000 .460 

sikap  .460 1.000 

Sig. (1-tailed) Hsl.Belajar . .001 

sikap  .001 . 

N Hsl.Belajar 40 40 

sikap  40 40 

 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .460a .212 .191 .73974 

a. Predictors: (Constant), sikap   

b. Dependent Variable: Hsl.Belajar  
 

ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.581 1 5.581 10.198 .003a

Residual 20.794 38 .547   

Total 26.375 39    

a. Predictors: (Constant), sikap      

b. Dependent Variable: Hsl.Belajar    
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Coefficientsa 
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.448 1.313  1.864 .070

sikap  .531 .166 .460 3.193 .003

a. Dependent Variable: Hsl.Belajar    
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Lampiran: 
 

Uji Regresi Ganda Kelas Eksperimen 
 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

Hsl. Belajar 6.6250 .82236 40 

Aktivitas 2.6315 .42638 40 

Sikap 7.8600 .71173 40 

 
Correlations 

  Hsl. Belajar Aktivitas Sikap 

Pearson Correlation Hsl. Belajar 1.000 .476 .460 

Aktivitas .476 1.000 .588 

Sikap .460 .588 1.000 

Sig. (1-tailed) Hsl. Belajar . .001 .001 

Aktivitas .001 . .000 

Sikap .001 .000 . 

N Hsl. Belajar 40 40 40 

Aktivitas 40 40 40 

Sikap 40 40 40 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .525a .276 .237 .71843 

a. Predictors: (Constant), Sikap, Aktivitas  

b. Dependent Variable: Hsl. Belajar 

 

 

ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.278 2 3.639 7.050 .003a

Residual 19.097 37 .516   

Total 26.375 39    

a. Predictors: (Constant), Sikap, Aktivitas    
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Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.278 2 3.639 7.050 .003a

Residual 19.097 37 .516   

Total 26.375 39    

b. Dependent Variable: Hsl. Belajar    
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.529 1.276  1.982 .055

Aktivitas .605 .333 .313 1.813 .078

Sikap .319 .200 .276 1.596 .119

a. Dependent Variable: Hsl. Belajar    
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Lampiran: 
 

Uji Perbedaan ( Independent T-test)  
 
 

Group Statistics 
 

Kelas N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Hsl.Belajar Kelas 

Kontrol 
40 6.2500 .75955 .12010

Kelas 

Eksperimen
40 6.6250 .82236 .13003

 
 

Independent Samples Test 
  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Differen

ce 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Hsl.Belajar Equal 

variances 

assumed 

.055 .815 2.119 78 .037 -.37500 .17700 .72739 .02261

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

2.119 77.513 .037 -.37500 .17700 .72742 .02258
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Lampiran: 
 

Uji Anova 
 
 

Dependent Variable:Hsl.Belajar 
Descriptive Statistics
 

  

Kelas Kelompok Mean 

Std. 

Deviation N 

Kelas Kontrol Kelompok Atas 6.4000 .71818 20

Kelompok Bawah 6.1000 .78807 20

Total 6.2500 .75955 40

Kelas Eksperimen Kelompok Atas 6.9500 .77629 20

Kelompok Bawah 6.3000 .75044 20

Total 6.6250 .82236 40

Total Kelompok Atas 6.6750 .78895 40

Kelompok Bawah 6.2000 .76628 40

Total 6.4375 .80887 80

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Hsl.Belajar.     

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 7.937a 3 2.646 4.596 .005

Intercept 3315.312 1 3315.312 5.759E3 .000

Kelas 2.813 1 2.813 4.886 .030

Kelompok 4.512 1 4.512 7.839 .006

Kelas * Kelompok .612 1 .612 1.064 .306

Error 43.750 76 .576   

Total 3367.000 80    

Corrected Total 51.687 79    

a. R Squared = .154 (Adjusted R Squared = .120)   
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Lampiran: 
 

Uji Normalitas Hasil Belajar 
 

A. Kelas Kontrol 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Hasil Belajar 

N 40 

Normal Parametersa Mean 6.2500 

Std. Deviation .75955 

Most Extreme Differences Absolute .188 

Positive .154 

Negative -.188 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.191 

Asymp. Sig. (2-tailed) .117 

a. Test distribution is Normal.  

 
 

A.Kelas Eksperimen 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Hasil Belajar 

N 40 

Normal Parametersa Mean 6.6250 

Std. Deviation .82236 

Most Extreme Differences Absolute .174 

Positive .174 

Negative -.140 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.102 

Asymp. Sig. (2-tailed) .176 

a. Test distribution is Normal.  
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Gambar :        Pelaksanaan Uji Validasi Instrumen 
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Gambar :    Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar 
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Gambar :   Pelaksanaan Praktikum 
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Gambar :   Pelaksanaan Praktikum 
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Gambar :   Pelaksanaan Postes 
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