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ABSTRAK 

 

Qudsiyah, F. H. 2013. Implementasi Praktikum Aplikatif Berorientasi 

Chemoentrepreneurship (CEP) terhadap Peningkatan Hasil Belajar Kimia Materi 

Pokok Koloid Siswa Kelas XI. Skripsi, Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Drs. 

Subiyanto HS, M.Si, Pembimbing Pendamping Dra. Woro Sumarni, M.Si.  

Kata Kunci: Metode Praktikum Aplikatif, Chemoentrepreneurship, Hasil Belajar. 

Paradigma pembelajaran yang berpusat pada siswa (learner centered) 

menuntut dan menantang guru untuk dapat memberdayakan siswa agar 

memperoleh hasil belajar yang baik. Di SMA Negeri 4 Magelang, pembelajaran 

kimia yang dilakukan cenderung text book oriented, dan kurang terkait dengan 

kehidupan sehari-hari sehingga terjadi kesulitan dalam memahami konsep materi 

yang diajarkan sehingga hasil belajar siswa tidak optimal. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui adanya pengaruh implementasi praktikum aplikatif berorientasi 

CEP terhadap peningkatan hasil belajar kimia materi pokok koloid siswa kelas XI. 

Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMA Negeri 4 Magelang 

tahun pelajaran 2012/2013. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Pretest–Posttest Control Group Design. Teknik sampling yang digunakan yaitu 

purposive sampling, diperoleh kelas XI IPA 3 sebagai kelas eksperimen 

menggunakan metode praktikum aplikatif berorientasi CEP dan kelas XI IPA 2 

sebagai kelas kontrol menggunakan metode praktikum. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada pengaruh implementasi praktikum aplikatif berorientasi 

CEP terhadap peningkatan hasil belajar kimia siswa. Besarnya pengaruh 

implementasi praktikum aplikatif berorientasi CEP terhadap peningkatan hasil 

belajar kimia siswa yaitu 64%. Peningkatan hasil belajar siswa pada kelas 

eksperimen termasuk dalam kategori tinggi dengan nilai N-Gain sebesar 0,8 lebih 

besar dari kelas kontrol dengan nilai N-Gain sebesar 0,5 yang termasuk dalam 

kategori sedang . Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh implementasi praktikum aplikatif berorientasi CEP terhadap 

peningkatan hasil belajar kimia siswa di SMA Negeri 4 Magelang.
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa (UU RI 

No.20 Tahun 2003). Tujuan pendidikan nasional tersebut nampaknya belum bisa 

tercapai secara maksimal dengan sistem pendidikan yang diberlakukan. Fenomena 

yang ada di Indonesia saat ini yaitu banyak orang cerdas yang tumbuh dan 

berkembang di Indonesia, bahkan setiap tahunnya selalu diluluskan para sarjana 

mulai S1 sampai S3 dari puluhan perguruan tinggi yang tersebar di Nusantara. Hal 

ini mengisyaratkan bahwa negara Indonesia yang kaya akan Sumber Daya Alam 

(SDA) seharusnya tidak kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk 

mengolahnya. Namun kenyataan yang ada adalah bahwa sumber daya alam kita 

sekarang ini masih banyak dikelola oleh orang-orang asing. Hal ini bisa jadi 

karena kemampuan intelektual masyarakat Indonesia tidak diimbangi dengan 

kemampuan praktik. 

Ilmu kimia dipandang sebagai basic science yang perlu dipahami siswa 

untuk mengoptimalkan penerapan konsep-konsep dasar kimia dalam menjelaskan 

gejala materi yang ada di alam semesta. Banyak industri, bidang-bidang 

kehidupan, dan kegiatan keseharian yang menerapkan konsep kimia. Ilmu kimia 

sebagai dasar penguasaan teknologi harus benar-benar dikuasai oleh siswa apalagi 

mata pelajaran kimia merupakan mata pelajaran yang penting dan salah satu mata 
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pelajaran yang ada dalam ujian nasional di SMA. Hal itulah yang menjadi alasan 

dibutuhkannya pendekatan yang tepat dan efektif dalam mempelajari ilmu kimia 

agar siswa memperoleh gambaran yang jelas dan detail terkait materi yang sedang 

dipelajari. 

Observasi awal yang dilakukan peneliti di SMA Negeri 4 Magelang 

memberikan hasil bahwa pembelajaran kimia yang dilakukan cenderung text book 

oriented, dan kurang terkait dengan kehidupan sehari-hari sehingga terjadi 

kesulitan dalam memahami konsep materi yang diajarkan. Sementara itu metode 

dan model pembelajaran yang digunakan oleh guru juga kurang bervariasi 

sehingga motivasi belajar dan kreativitas siswa menjadi kurang. Motivasi siswa 

yang kurang tersebut membuat pembelajaran yang dilakukan tidak bermakna dan 

hasil belajar yang diperoleh siswa menjadi tidak maksimal. Kondisi seperti inilah 

yang menjadi salah satu faktor penyebab kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

Indonesia rendah.  

Solusi dalam memperoleh pembelajaran yang bermakna diperlukan suatu 

metode pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu 

metode yang dapat digunakan adalah praktikum aplikatif berorientasi 

Chemoentrepreneurship (CEP). Kegiatan praktikum di laboratorium merupakan 

kegiatan siswa yang dilakukan secara kooperatif dalam kelompok kecil untuk 

menginvestigasi fenomena dengan instruksi khusus dan salah satu cara untuk 

mempelajari lingkungan (Hofstein, 2004: 257). Lazarowitz & Tamir (Hofstein: 

2004) menyatakan bahwa kegiatan praktikum mempunyai potensi untuk 

membangun hubungan sosial serta sikap yang positif dan dapat menunjang 
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perkembangan kognitif. Dibandingkan dengan kegiatan di kelas, kegiatan 

praktikum berpeluang lebih banyak untuk membangun interaksi sosial antar siswa 

dan antar siswa dengan guru sehingga menciptakan lingkungan pembelajaran 

yang positif (Tobin: 1990). 

Metode praktikum aplikatif sendiri merupakan salah satu cara mengajar 

yang menekankan pada pemahaman konsep lewat proses mengalami. Cara 

praktikum mutlak diperlukan karena salah satu tujuan pembelajaran kimia adalah 

agar siswa memiliki keterampilan dalam melakukan kegiatan laboratorium untuk 

memahami konsep-konsep kimia serta menumbuhkan minat dan sikap ilmiah 

(Depdiknas, 1999: 1). Pembelajaran menggunakan praktikum aplikatif, 

memungkinkan siswa untuk berproses dalam menemukan konsep sendiri, 

sehingga materi yang dipelajari dapat diidentifikasi, dianalisis dan disintesis, diuji 

kebenarannya dan disimpulkan menjadi suatu konsep. Penggunaan praktikum 

aplikatif menjadikan siswa termotivasi untuk belajar, kreatif, berpikir logis serta 

sistematis dan dapat melatih siswa untuk berpikir ilmiah. Kegiatan pembelajaran 

dengan metode praktikum aplikatif akan lebih menarik dan menyenangkan jika 

dikaitkan dengan obyek nyata dan bisa menghasilkan suatu produk dari praktikum 

yang dilakukan. 

Konsep Chemoentrepreneurship (CEP) adalah suatu pendekatan 

pembelajaran kimia yang kontekstual yaitu pendekatan pembelajaran kimia yang 

dikaitkan dengan obyek nyata. Tujuannya adalah untuk memotivasi siswa agar 

mempunyai semangat berwirausaha. Melalui pendekatan ini pengajaran kimia 

akan lebih menyenangkan dan memberi kesempatan pada peserta didik untuk 
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mengoptimalkan potensinya agar menghasilkan produk. Apabila peserta didik 

sudah terbiasa dengan kondisi belajar yang demikian, tidak menutup 

kemungkinan akan memotivasi mereka untuk berwirausaha (Supartono, 2006 : 9). 

Pembelajaran dengan pendekatan CEP merupakan pendekatan 

pembelajaran kimia yang dikaitkan dengan obyek nyata. Penerapan pembelajaran 

dengan pendekatan CEP ini diterapkan dengan harapan siswa akan menjadi lebih 

paham terhadap materi pelajaran kimia. Praktikum kimia aplikatif berbasis CEP 

bisa dikatakan menarik karena siswa bisa belajar untuk mengaplikasikan teori-

teori yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa menumbuhkan 

motivasi berwirausaha. 

Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini diantaranya: Berman 

et al. (2007), membuktikan bahwa pembelajaran dengan metode praktikum 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar kognitif siswa. Hal ini ditunjukkan 

dengan rata-rata nilai postes kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol 

yaitu 8,9 untuk kelas eksperimen dan 6,3 untuk kelas kontrol. Morgil et al. (2009), 

yang menemukan bahwa rata-rata ranah afektif sebelum diberikan pembelajaran 

kimia dengan praktikum di laboratorium sebesar 2,86 dan rata-rata ranah afektif 

setelah pembelajaran dilakukan dengan praktikum di laboratorium sebesar 3,62. 

Terlihat adanya peningkatan rata-rata skor afektif antara sebelum dan sesudah 

perlakuan. Hal itu menunjukkan bahwa pembelajaran kimia yang dilakukan 

dengan praktikum di laboratorium dapat meningkatkan dan berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar afektif siswa. Demikian juga penelitian dari Supartono dkk. 

(2009), yang menemukan bahwa bahwa rata-rata hasil belajar siswa kelas 
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eksperimen dengan metode pembelajaran berorientasi CEP sebesar 72,41 dengan 

ketuntasan mencapai 78,38%, sedangkan rata-rata kelas kontrol sebesar 68,68 

dengan ketuntasan 56,76%. 

Berdasarkan dari masalah dan hasil-hasil penelitian tersebut, maka peneliti 

mengangkat judul ”Implementasi Praktikum aplikatif Berorientasi 

Chemoentrepreneurship (CEP) terhadap Peningkatan Hasil Belajar Kimia 

Materi Pokok Koloid Siswa Kelas XI”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan yang 

diteliti yaitu: 

Apakah implementasi praktikum aplikatif berorientasi chemoentrepreneurship 

(CEP) dapat meningkatkan hasil belajar kimia siswa kelas XI di SMA Negeri 4 

Magelang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini untuk : 

Mengetahui pengaruh implementasi praktikum aplikatif berorientasi 

chemoentrepreneurship (CEP) terhadap peningkatan hasil belajar kimia siswa 

kelas XI di SMA Negeri 4 Magelang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, antara lain 

sebagai berikut : 

(1) Bagi Siswa 
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Melatih siswa agar lebih aktif, kreatif dan mandiri dalam belajar 

menyelesaikan masalah-masalah kimia sehingga dapat meningkatkan sikap positif 

siswa untuk berpikir runtut, kritis dan sistematis dalam usaha pemecahan masalah, 

merangsang otak siswa dalam memahami masalah dan cara menyelesaikannya. 

Hal ini akan memberi peluang terjadinya peningkatan pemahaman dan 

kemampuan belajar siswa serta memberi nuansa nyaman dan menyenangkan 

dalam belajar. Peserta didik diberi peluang untuk melaksanakan kerja ilmiah dan 

dieksplorasi potensinya secara optimal yang menumbuhkan sikap kewirausahaan.  

(2) Bagi Guru 

Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi guru dan calon guru kimia 

dalam melaksanakan praktikum aplikatif berorientasi chemoenterpreneurship 

(CEP) yang sesuai, efektif dan efisien dalam kegiatan belajar-mengajar kimia 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa dan juga berkesempatan 

menerapkan model pembelajaran lain yang unggul, kreatif dan inovatif. 

(3) Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan akan membantu penciptaan panduan 

pembelajaran bagi mata pelajaran lain dan juga sebagai bahan pertimbangan 

dalam memilih pendekatan pembelajaran yang akan diterapkan bagi perbaikan 

dimasa yang akan datang. 

(4) Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat digunakan peneliti untuk menambah wawasan dan 

sebagai pengalaman untuk mengembangkan penelitian berikutnya. 



 
 

 
 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Belajar 

Sebagian orang beranggapan bahwa belajar adalah semata-mata 

mengumpulkan atau menghafalkan fakta-fakta yang tersaji dalam bentuk 

informasi atau materi pelajaran. Di samping itu, ada pula sebagian orang yang 

memandang belajar sebagai latihan belaka seperti yang tampak pada latihan 

membaca dan menulis. Untuk menghindari ketidaklengkapan persepsi tersebut, 

berikut ini akan disajikan definisi dari beberapa ahli. 

Skinner (Syah, 2005: 64) berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses 

adaptasi (penyesuaian tingkah laku) yang berlangsung secara progresif. Gagne 

(Sukarja, 2006: 261-262) menyatakan belajar adalah suatu perubahan watak atau 

kemampuan (kapabilitas) manusia yang belangsung selama suatu jangka waktu 

dan bukan sekedar proses pertumbuhan. Belajar menurut W.S. Winkel dikutip 

Sutadi (1996: 2) adalah suatu aktivitas mental atau psikis, yang berlangsung 

dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-

perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. 

Perubahan itu bersifat relatif konstan dan berbekas. Belajar menurut Sudjana 

(2001: 28) adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan diri 

seseorang, perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam 

berbagai bentuk seperti berubah pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah 
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laku, keterampilan, kecakapan dan kemampuan, daya reaksi, daya penerima dan 

lain-lain aspek yang ada pada individu. 

Berdasarkan pengertian belajar yang dikemukakan di atas dapat 

disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses yang dilakukan individu 

dalam interaksi dengan lingkungannya, ditandai dengan adanya perubahan 

tingkah laku seseorang sebagai hasil dari pengalaman-pengalaman untuk 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. 

2.2 Tujuan Belajar 

Tujuan belajar merupakan komponen yang sangat penting dalam belajar, 

karena tujuan menjadi pedoman bagi seluruh aktivitas belajar. Sebelum proses 

belajar berlangsung, tujuan belajar harus ditetapkan lebih dahulu (Sutadi, 1996: 

6). Kegunaan tujuan belajar menurut Sutadi antara lain: 

(1) Merupakan pedoman bagi guru untuk bahan pelajaran dan metode mengajar 

serta memilih aktivitas yang efektif dan efisien.  

(2) Dipakai sebagai kriteria internal bagi siswa untuk menilai keberhasilannya 

dalam belajar, dengan adanya tujuan belajar siswa mengetahui arah 

belajarnya.  

(3) Memandu guru menciptakan kondisi belajar yang menunjang pencapaian 

tujuan belajar.  

(4) Membantu guru menyusun alat evaluasi yang dipergunakan untuk 

mengetahui apakah proses belajar dan pembelajaran telah berhasil atau gagal.  
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Tujuan belajar seyogyanya meliputi ranah kognitif, psikomotorik, dan 

afektif. Ketiga ranah ini harus berkembang atau berubah selama proses belajar 

berlangsung, mengingat tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang utuh. 

2.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui 

kegiatan belajar. Keberhasilan belajar dapat ditinjau dari segi proses dan dari segi 

hasil. Keberhasilan dari segi hasil dengan mengasumsikan bahwa proses belajar 

yang optimal memungkinkan hasil belajar yang optimal pula. Hasil belajar yang 

ditinjau ada tiga ranah yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotorik (Yamin, 

2005)  

Cara dan kemampuan siswa untuk mencapai tujuan belajar berbeda-beda, 

masing-masing siswa bersifat unik, artinya kondisi fisik, mental dan sosial mereka 

berbeda satu sama lain. Perbedaan ini menyebabkan hasil belajar mereka tidak 

sama. Sutadi (1996: 62) mengemukakan bahwa untuk mengetahui sejauh mana 

siswa mencapai tujuan belajarnya, guru tidak hanya melihat sepintas karena tidak 

akan diperoleh gambaran yang obyektif, untuk itu diperlukan kegiatan evaluasi 

yang lebih menyeluruh, berkesinambungan dan obyektif.  

Pengertian evaluasi menurut Arikunto (1998: 2) adalah mengukur dan 

menilai. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran dan 

pengukuran tersebut bersifat kuantitatif, sedangkan menilai adalah mengambil 

suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk serta bersifat 

kualitatif (Arikunto, 1998: 3). Pengukuran dan penilaian dalam penelitian ini 

meliputi: (1) kemampuan penguasaan kognitif, (2) kemampuan penguasaan 
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psikomotor, dan (3) kemampuan afektif siswa. Pengukuran ranah kognitif dalam 

penelitian ini menggunakan bentuk tes obyektif yang dibuat sesuai dengan materi 

yang diajarkan dan bisa mewakili item-item dari pokok bahasan yang diajarkan.  

Pengukuran ranah psikomotor dan afektif dilakukan terhadap hasil-hasil 

belajar yang berupa perbuatan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan biasanya berupa matriks. Ke bawah menyatakan perincian aspek 

(bagian keterampilan) yang diukur, ke kanan menunjukkan besarnya skor yang 

dapat dicapai (Arikunto, 1998: 162). 

2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Perolehan hasil belajar antar siswa tidak sama karena banyak faktor yang 

mempengaruhi proses belajar. Secara garis besar ada dua faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu faktor intern dan faktor ekstern (Dimyati, 

1994: 276). 

2.4.1 Faktor intern  

Faktor intern adalah segala faktor yang bersumber dari dalam diri individu, 

yang termasuk faktor intern antara lain faktor fisiologis dan faktor psikologis.  

1) Faktor fisiologis  

Faktor fisiologis adalah faktor yang disebabkan oleh keadaan jasmani atau 

fisik individu, termasuk dalam faktor ini adalah : (1) kondisi panca indera, seperti 

penglihatan dan pendengaran, dan (2) kondisi fisiologis, yaitu kesegaran jasmani, 

keletihan, kekurangan gizi, kurang tidur atau kesakitan yang diderita. Kondisi 

fisiologis pada umumnya mempengaruhi proses belajar, oleh karena itu perlu 

dipertimbangkan juga dalam pemilihan strategi belajar.  



11 
 

 
 

2) Faktor psikologis  

Faktor psikologis adalah pengaruh yang timbul oleh keadaan kejiwaan 

seseorang, dalam pembelajaran biasanya berkaitan erat dengan motif-motif anak 

dalam melakukan aktivitas belajar.  

2.4.2 Faktor ekstern  

Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar individu. Faktor ekstern 

meliputi faktor lingkungan dan faktor instrumental.  

1) Faktor lingkungan  

Faktor lingkungan berperan penting dalam membentuk individu siswa baik 

secara langsung maupun tidak langsung, pada faktor lingkungan ditemukan 

adanya kedudukan dan peranan tertentu. Apabila kedudukan dan peranan diakui 

oleh sesama siswa, maka seorang siswa dengan mudah menyesuaikan diri dan 

segera dapat belajar. Sebaliknya jika seseorang siswa ditolak, maka seseorang 

siswa tersebut akan merasa tertekan.  

2) Faktor instrumental  

Faktor instrumental sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. 

Dimyati (1994: 237) mengemukakan bahwa proses belajar mengajar akan menjadi 

lebih baik apabila didukung oleh instrumen atau alat yang berupa program 

pembelajaran, meliputi : (1) kurikulum, program belajar di sekolah mendasarkan 

diri pada suatu kurikulum yang disahkan oleh pemerintah atau yayasan 

pendidikan. Kurikulum sekolah berisi tujuan pendidikan, isi pendidikan, kegiatan 

belajar mengajar dan evaluasi, (2) program pengajaran, dibuat dan disiapkan 

sedini mungkin oleh guru dalam rangka untuk kegiatan belajar mengajar sehingga 
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setelah kegiatan belajar mengajar berakhir diharapkan mendapat hasil yang 

memuaskan, dan (3) sarana dan prasarana, merupakan pendukung dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. Karena dengan adanya sarana dan prasarana di sekolah 

diharapkan kegiatan belajar mengajar semakin mudah dan diharapkan 

mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan.  

Tenaga pengajar, merupakan pendukung dalam proses kegiatan belajar 

mengajar. Guru adalah pengajar yang mendidik. Guru memusatkan perhatian 

kepada kepribadian siswa, khususnya berkenaan dengan kebangkitan belajar. 

Sebagai guru yang mengajar, guru bertugas mengelola kegiatan belajar siswa di 

sekolah. 

2.5 Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruction yang berarti self 

intruction (dari internal) dan external instruction (dari eksternal) (Sugandi, 2004: 

9). 

Sementara Briggs (Sugandi, 2004: 9) mengatakan pembelajaran adalah 

perangkat peristiwa yang mempengaruhi si belajar sedemikian rupa sehingga si 

belajar memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dengan lingkungan. 

Jadi pada hakikatnya pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa 

dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih 

baik. 

2.6 Praktikum Aplikatif 

Perkembangan yang terjadi di masyarakat, wacana pendidikan kerap tidak 

mampu mengikuti akselerasi dinamika masyarakat. Perubahan masyarakat akibat 
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berbagai temuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat segera diantisipasi. 

Lembaga pendidikan tertinggal untuk memberi proses belajar yang relevan. 

Metode praktikum aplikatif adalah suatu cara penyajian materi pelajaran yang 

melibatkan siswa secara aktif mengalami dan membuktikan sendiri tentang apa 

yang sedang dipelajarinya. Metode praktikum aplikatif adalah salah satu metode 

mengajar dengan melibatkan siswa untuk melakukan suatu percobaan tentang 

suatu hal, mengamati prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya, kemudian 

hasil pengamatan itu disampaikan di kelas dan dievaluasi oleh guru (Roestiyah, 

1991: 80). Melalui metode ini siswa secara total dilibatkan dalam melakukan 

sendiri, menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri tentang 

obyek, keadaan atau proses sesuatu.  

Metode praktikum aplikatif mempunyai beberapa tahap, namun pada 

hakikatnya kita mengenal adanya tiga tahap utama, yaitu : (1) merumuskan 

masalah, (2) melakukan percobaan diikuti observasi, (3) menarik kesimpulan. 

Meskipun sebagian besar dilakukan di laboratorium, praktikum aplikatif dapat 

juga dilakukan di luar laboratorium dan dapat diaplikasikan secara langsung 

dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan metode ini bertujuan agar siswa mampu 

memahami dan menemukan sendiri berbagai jawaban atas persoalan yang 

dihadapinya dengan mengadakan percobaan sendiri. Siswa juga dapat dilatih 

berpikir ilmiah (scientific thinking). Penerapan praktikum aplikatif ini membuat 

siswa dapat menemukan bukti kebenaran dari teori yang sedang dipelajarinya 

(Roestiyah, 1991: 80). 
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Keuntungan penggunaan metode praktikum aplikatif menurut Arifin 

(1994: 111) adalah :  

1) Dapat memberikan gambaran yang konkret tentang suatu peristiwa.  

2) Siswa dapat mengamati suatu proses.  

3) Siswa dapat mengembangkan ketrampilan inkuiri.  

4) Siswa dapat mengembangkan sikap ilmiah.  

5) Membantu guru untuk mencapai tujuan pengajaran yang lebih efektif.  

Metode praktikum memiliki beberapa kelebihan dan keterbatasan. 

Kelebihan dan keterbatasan metode praktikum menurut Dimyati (1994: 78-79), 

antara lain :  

Kelebihan metode praktikum : 

1) Siswa secara aktif melibatkan mengumpulkan fakta, informasi atau data yang 

diperlukannya melalui percobaan yang dilakukan.  

2) Siswa memperoleh kesempatan untuk membuktikan kebenaran teoritis secara 

empiris melalui praktikum, sehingga siswa terlatih membuktikan ilmu secara 

ilmiah.  

3) Siswa berkesempatan untuk melaksanakan prosedur metode ilmiah, dalam 

rangka menguji kebenaran hipotesis-hipotesis.  

Sedangkan keterbatasan metode praktikum antara lain :  

1) Memerlukan peralatan, bahan dan sarana praktikum bagi setiap siswa atau 

sekelompok siswa, hal ini perlu dipenuhi, karena akan mengurangi kesempatan 

siswa untuk melakukan praktikum jika tidak tersedia.  
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2) Jika praktikum memerlukan waktu yang lama, akan mengakibatkan 

berkurangnya kecepatan laju pembelajaran.  

3) Kekurangpengalaman siswa maupun guru dalam melaksanakan praktikum, 

akan menimbulkan kesulitan tersendiri dalam melaksanakan praktikum.  

4) Kegagalan atau kesalahan dalam praktikum akan mengakibatkan perolehan 

hasil belajar (berupa informasi, fakta atau data) yang salah atau menyimpang. 

2.7 Pendekatan Chemoentrepreneurship (CEP) 

Konsep pendekatan chemoentrepreneurship (CEP) adalah suatu 

pendekatan pembelajaran kimia yang kontekstual yaitu pendekatan pembelajaran 

kimia dikaitkan dengan objek nyata sehingga selain mendidik, dengan pendekatan 

CEP ini memungkinkan siswa dapat mempelajari proses pengolahan suatu bahan 

menjadi produk yang bermanfaat, bernilai ekonomi dan menumbuhkan semangat 

berwirausaha. Pengajaran kimia dengan pendekatan CEP akan lebih 

menyenangkan dan memberi kesempatan siswa untuk mengoptimalkan 

potensinya agar menghasilkan suatu produk (Supartono, 2006). Siswa yang sudah 

terbiasa dengan kondisi belajar yang demikian, tidak menutup kemungkinan akan 

memotivasi siswa untuk berwirausaha.  

Berlandaskan pemikiran tersebut, pendekatan CEP menuntut potensi siswa 

untuk belajar secara maksimal sehingga mampu menampilkan kompetensi 

tertentu. Proses belajar siswa tidak lagi berorientasi kepada banyaknya materi 

pelajaran kimianya (subject matter oriented), tetapi lebih berorientasi kepada 

kecakapan yang dapat ditampilkan oleh siswa (life-skill oriented). Pendekatan 

pembelajaran yang demikian menjadikan sejumlah kompetensi dapat dicapai, 
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proses belajar-mengajarnya menjadi lebih menarik, siswa terfokus perhatiannya 

dan termotivasi untuk mengetahui lebih jauh serta hasil belajarnya menjadi lebih 

bermakna (Supartono, 2006).  

Pendekatan pembelajaran kimia CEP juga memberi peluang kepada siswa 

untuk dapat mengatakan dan melakukan sesuatu. Jika pendekatan pembelajaran 

CEP diaplikasikan, maka siswa dapat mengolah suatu bahan menjadi produk yang 

bermanfaat dan bernilai ekonomis. Pembuatan produk akan memotivasi minat 

belajar siswa sehingga siswa bisa mengingat lebih banyak konsep atau proses 

kimia yang dipelajari. Dampak dari penerapan CEP ini menjadikan belajar kimia 

bermakna, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

2.8 Praktikum Aplikatif Berorientasi Chemoentrepreneurship 

(CEP) 

Praktikum aplikatif berorientasi Chemoentrepreneurship (CEP) yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah pengajaran kimia dengan menggunakan 

metode praktikum yang dikaitkan dengan objek nyata yang ada dalam kehidupan 

sehari-hari. Praktikum aplikatif berorientasi CEP ini lebih menyenangkan 

daripada praktikum yang biasanya dilakukan, karena siswa diajarkan untuk 

mengaplikasikan teori-teori yang dipelajarinya untuk membuat suatu produk yang 

bermanfaat, bernilai ekonomi, dan erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. 

Metode yang dikaitkan dengan obyek nyata ini diharapkan siswa lebih tertarik, 

sehingga siswa akan lebih termotivasi untuk belajar giat dan bisa lebih paham 

terhadap materi kimia yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

serta bisa menumbuhkan motivasi berwirausaha melalui pengajaran pembuatan 
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produk yang dihasilkan melalui praktikum. Tahapan dalam pembelajaran kimia 

dengan implementasi praktikum aplikatif berorientasi CEP adalah sebagai berikut: 

1) Guru menjelaskan tentang materi kimia yang berkaitan dengan praktikum yang 

akan dilaksanakan kepada siswa.  

2) Guru memberikan contoh penerapan materi kimia yang diajarkan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

3) Guru meminta siswa untuk melaksanakan praktikum tentang penerapan dari 

materi kimia yang telah diajarkan yang pada akhirnya akan menghasilkan 

produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomis.  

4) Guru meminta siswa untuk mempresentasikan produk hasil praktikum beserta 

analisis tentang modal, harga jual produk, dan keuntungan apabila produk 

tersebut dijual serta kesimpulan tentang praktikum yang telah dilaksanakan. 

2.9 Materi Koloid 

2.9.1 Sistem Koloid 

Koloid adalah sistem dispersi. Sistem dispersi atau sistem sebaran adalah 

suatu sistem yang menunjukkan bahwa suatu zat terbagi halus dalam zat lain. Zat 

yang terbagi atau zat yang terdispersikan disebut fase terdispersi, sedangkan zat 

yang digunakan untuk mendispersikan disebut fase pendispersi. Berdasarkan 

perbedaan ukuran zat yang didispersikan, sistem dispersi dibedakan atas dispersi 

kasar atau suspensi, dispersi halus atau koloid, dan dispersi molekuler atau larutan 

(Sumardjo, 2009: 535). Perbedaan antara larutan, koloid dan suspensi dapat 

dilihat pada Tabel 2.1.  
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Tabel 2.1 Perbedaan Sifat Larutan, Koloid, dan Suspensi 

Larutan Koloid Suspensi 

Contoh : larutan gula 
Contoh : campuran susu 

dengan air 

Contoh : Campuran 

air dengan pasir 

Homogen, tak dapat 

dibedakan walaupun 

menggunakan mikroskop 

ultra. 

Secara makroskopis bersifat 

homogen tetapi heterogen jika 

diamati dengan mikroskop 

ultra 

Heterogen 

Semua partikelnya 

berdimensi (panjang, 

lebar, atau tebal) kurang 

dari 1 nm. 

Partikelnya berdimensi antara 

1 nm sampai 100 nm. 

Salah satu atau 

semua dimensi 

partikelnya lebih 

besar dari 100 nm. 

Satu fase Dua fase Dua fase 

Stabil Pada umumnya stabil Tidak stabil 

Tidak dapat disaring 
Tidak dapat disaring kecuali 

dengan penyaring ultra 
Dapat disaring 

    (Hananta, 2009: 93) 

Menurut Purba (2006: 284), kita dapat menemukan campuran yang 

tergolong larutan, koloid, atau suspensi dalam kehidupan sehari-hari. 

Contoh larutan : larutan gula, larutan garam, alkohol 70%, dan air laut. 

Contoh koloid : susu cair, santan, jelli, selai, mentega, dan mayonaise. 

Contoh suspensi : air sungai yamg keruh, campuran air dengan pasir, dan 

campuran kopi dengan air. 

2.9.2 Jenis-jenis koloid  

Menurut Purba (2006: 285), jenis-jenis koloid terdiri dari : 

1) Koloid yang fase terdispersinya padat disebut sol.  

Ada tiga jenis sol yaitu sol padat (padat dalam padat), sol cair (padat dalam 

cair), dan sol gas (padat dalam gas). 

2) Koloid yang fase teridpersinya cair disebut emulsi.  

Ada tiga jenis emulsi yaitu emulsi padat (cair dalam padat), emulsi cair (cair 

dalam cair), dan emulsi gas (cair dalam gas). 
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3) Koloid yang fase terdispersinya gas disebut buih.  

Hanya ada dua jenis buih yaitu buih padat dan buih cair. Campuran antara gas 

dengan gas selalu bersifat homogen, jadi merupakan larutan, bukan koloid, 

dengan demikian ada 8 jenis koloid, seperti yang tercantum dalam Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Perbandingan Sistem Koloid 

 

No 
Fase 

Terdispersi 

Fase 

Pendispersi 
Nama Contoh 

1. Padat Gas Aerosol Asap, debu di udara 

2. Padat Cair Sol Sol emas, tinta, cat 

3. Padat Padat  Sol padat Intan hitam, gelas berwarna 

4. Cair Gas Aerosol Kabut dan awan 

5. Cair Cair Emulsi Susu, santan, minyak ikan 

6. Cair Padat Emulsi padat Jelli, mutiara 

7. Gas Cair Buih Buih sabun, krim kocok 

8. Gas Padat Buih padat Karet busa, batu apung, 

stirofoam 

                   (Purba, 2006: 285) 

2.9.3 Sifat-sifat koloid 

Adapun sifat-sifat koloid menurut Chang (2005: 145) adalah sebagai 

berikut: 

1) Efek Tyndall 

Efek Tyndall yaitu penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contohnya 

sorot  lampu mobil pada udara yang berkabut. 

2) Gerak Brown 

Gerakan zig-zag dari partikel koloid dalam medium pendispersi disebut 

dengan gerak brown. 

3) Muatan Koloid, meliputi elektroforesis dan adsorpsi. 
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  Elektroforesis, yaitu pergerakan partikel koloid di bawah pengaruh medan 

listrik. Partikel koloid yang bermuatan positif akan menuju katoda, dan 

sebaliknya.  

  Sedangkan adsorpsi adalah peristiwa penyerapan suatu molekul atau ion 

pada permukaan zat. Sifat adsorpsi dari Sistem koloid dapat kita manfaatkan 

antara lain, pada proses penyembuhan sakit perut (diare) oleh serbuk karbon 

(norit) dan proses pemutihan gula pasir. 

4) Koagulasi 

Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid membentuk endapan. 

Apabila koagulasi terjadi, berarti zat terdispersi tidak lagi membentuk koloid. 

Koagulasi dapat terjadi secara fisik seperti pemanasan, pendinginan dan 

pengadukan atau secara kimia seperti penambahan elektrolit, dan pencampuran 

koloid yang berbeda muatan. 

5) Koloid Pelindung 

Koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain dari 

proses koagulasi atau penggumpalan. Koloid pelindung ini akan membungkus 

partikel zat terdispersi sehingga tidak dapat lagi mengelompok. 

6) Dialisis 

Dialisis adalah pemisahan koloid dari ion-ion terlarut. Koloid dimasukkan 

ke dalam kantong yang terbuat dari selaput semi permiabel yaitu selaput yang 

dapat dilewati molekul atau ion tetapi tidak dapat dilewati partikel koloid. 

7) Koloid liofil dan koloid liofob menurut Purba (2006: 293), dijelaskan sebagai 

berikut: 
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Koloid yang memiliki medium dispersi cair dibedakan atas koloid liofil 

dan koloid liofob. Suatu koloid disebut koloid liofil apabila terdapat gaya tarik-

menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan mediumnya. Liofil berarti 

suka cairan (Yunani: lio = cairan, philia = suka).  

Sebaliknya, suatu koloid disebut koloid liofob jika gaya tarik-menarik 

tersebut tidak ada atau sangat lemah. Liofob berarti tidak suka cairan (Yunani: lio 

= cairan, phobia = takut atau benci). Jika medium dispersi yang dipakai adalah air, 

maka kedua jenis koloid di atas masing-masing disebut koloid hidrofil dan koloid 

hidrofob. Contoh koloid hidrofil yaitu : sabun, detergen, agar-agar, kanji, dan 

gelatin. Sedangkan contoh dari koloid hidrofob yaitu : sol belerang, sol Fe(OH)3, 

sol-sol sulfida, dan sol-sol logam. Perbandingan sifat dari sol hidrofil dengan sol 

hidrofob dapat dilihat pada Tabel 2.3 (Purba, 2006: 293). 

Tabel 2.3 Perbandingan Sifat Sol Hidrofil dengan Sol Hidrofob 

 

Sol Hidrofil Sol Hidrofob 

Mengadsorpsi mediumnya. 

Dapat dibuat dengan konsentrasi yang 

relatif besar. 

Tidak mudah digumpalkan dengan 

penambahan elektrolit. 

Viskositas lebih besar daripada 

mediumnya. 

Bersifat reversible. 

Efek Tyndall lemah. 

Tidak mengadsorpsi mediumnya. 

Hanya stabil pada konsentrasi kecil 

 

Mudah menggumpal pada  penambahan 

elektrolit. 

Viskositas hampir sama dengan 

mediumnya. 

Tidak reversible. 

Efek Tyndall lebih jelas. 

 

 

2.9.4 Peranan koloid dalam industri kosmetik, makanan, dan farmasi 

Menurut Winarti (2006: 195), peranan koloid dalam industri kosmetik, 

makanan, dan farmasi yaitu: 
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1) Dalam Industri Kosmetik 

Bagi kalian para wanita, mungkin tak ada yang asing dengan kosmetik. 

Bahkan, saat ini kosmetik tidak hanya digunakan oleh kaum wanita saja, akan 

tetapi kaum pria pun mulai menggunakannya. Hal ini ditunjukkan dengan 

beragamnya kosmetik yang diperuntukkan khusus pria maupun khusus wanita. 

Contoh koloid dalam bidang kosmetik yaitu kita sering menggunakan koloid 

dalam pelarut tertentu seperti pembersih muka, pewangi badan berbentuk spray, 

semprot rambut, jell untuk rambut, dan produk kosmetik lainnya  

2) Dalam Bidang Makanan 

Makanan yang kita konsumsi sehari-hari ada yang berbentuk padatan 

ataupun cairan tetapi terkadang beberapa makanan yang berbentuk padatan sulit 

untuk dicerna, sehingga oleh pabrik, produk-produk makanan dibuat dalam 

bentuk koloid. Produk-produk makanan yang menggunakan sistem koloid antara 

lain kecap, saus, keju, mentega, dan krim. 

3) Dalam Bidang Farmasi 

Sama halnya makanan, obat pun ada yang berwujud padatan (tablet) 

sehingga anak-anak sulit untuk menelannya. Solusi untuk mengatasinya yaitu, 

obat tersebut dikemas dalam bentuk koloid sehingga mudah diminum. Contohnya 

obat batuk yang berbentuk sirup. 

2.9.5 Pembuatan Koloid 

Penjelasan mengenai pembuatan koloid sesuai yang tercantum dalam 

Supardi & Luhbandjono (2008: 27), dijelaskan sebagai berikut: 
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Koloid dibuat dengan dua cara, yakni cara dispersi dan kondensasi. Cara 

dispersi adalah pembuatan koloid dengan memperkecil zat terdispersi menjadi 

partikel-partikel koloid dengan cara:  

1) Dispersi mekanik 

Pada cara ini partikel besar digerus menjadi partikel koloid dengan 

penggilingan. 

2) Dispersi elektrolit 

Pada cara ini dua elektroda logam (platina, emas atau perak) dimasukkan 

ke dalam air dengan dialiri listrik berpotensial tinggi. Logam akan menguap dan 

mengkondensasi sebagai partikel koloid. 

3) Peptisasi 

Pada cara ini partikel kasar dipecah menjadi partikel koloid dengan cara 

menambah air atau zat peptisasi lain. Contoh: serbuk AgCl + air suling → koloid, 

endapan Al(OH)3 + HCl encer → koloid, larutan FeCl3 + H2O → koloid Fe(OH)3. 

 Sedangkan cara kondensasi pada dasarnya adalah cara pembuatan koloid 

melalui reaksi kimia lebih dahulu. Terdapat 4 reaksi yang menghasilkan koloid : 

1) Cara reduksi 

Contoh: 2AuCl3 + SnCl2 → 2Au + 2SnCl4 

2) Cara oksidasi 

Contoh: 2H2S(g) +  SO2(aq)  →  2H2O(l) + 3S(koloid) 

3) Cara hidrolisis 

Contoh: FeCl3(aq) + 3H2O(l) → Fe(OH)3(koloid) + 3HCl(aq) 

4) Cara dekomposisi rangkap  
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Contoh: AgNO3(aq) + HCl(aq) → AgCl(koloid) + HNO3(aq) 

2.9.6 Contoh Koloid yang Mencemari Lingkungan 

Salah satu contoh koloid yang diungkapkan oleh Purba (2006: 299) 

mengenai pencemaran lingkungan, dijelaskan sebagai berikut: 

Berbagai masalah lingkungan terkait dengan koloid, diantaranya adalah 

asbut. Pada tahun 1952 sebanyak 4000 orang meninggal dalam kasus asbut di 

London.  

Asbut adalah campuran yang rumit yang terdiri atas berbagai gas dan 

partikel-partikel zat cair dan zat padat. Asbut (smog) merupakan kombinasi dari 

asap (smoke) dan kabut (fog). 

Kabut sendiri merupakan dispersi partikel air dalam udara. Kabut terjadi 

jika udara panas yang mengandung uap air tiba-tiba mengalami pendinginan, 

sehingga sebagian uap air mengalami kondensasi. Jika asap bergabung dengan 

kabut, maka kabut menghalangi asap naik. Akibatnya, asap tetap berada di sekitar 

kita dan kita menghirupnya. 

Asap mengandung partikel yang dapat mengiritasi paru-paru dan membuat 

kita batuk. Asap juga mengandung belerang dioksida (SO2). Gas ini dapat 

bereaksi dengan oksigen dan uap air membentuk asam sulfat. Asam sulfat akan 

mengiritasi paru-paru sehingga menghasilkan banyak lendir. 

Selain itu, asbut mengandung berbagai jenis gas yang terbentuk dari 

serentetan reaksi fotokimia (yaitu reaksi kimia yang berlangsung di bawah 

pengaruh sinar matahari). Diantaranya yaitu: ozon, aldehida, dan peroksiasetil 

nitrat (PAN). 
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2.10 Koloid dalam Pembelajaran dengan Metode Praktikum 

Aplikatif Berorientasi CEP  

Pembelajaran sekarang ini didesain untuk membuat siswa aktif belajar. 

Artinya, sistem pembelajaran menempatkan siswa sebagai subjek belajar. 

Pembelajaran ditekankan atau berorientasi pada aktivitas siswa.  

Pokok bahasan sistem koloid, jenis koloid, sifat-sifat koloid, peranan 

koloid, pembuatan koloid, dan pencemaran akibat koloid dapat dibuatkan 

rancangan praktikum yang berkaitan dengan materi bahasan. Praktikum tersebut 

merupakan aplikasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan pada 

akhirnya akan menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomis 

sehingga siswa lebih tertarik dalam mempelajari pokok bahasan koloid dan 

diharapkan dapat memotivasi siswa untuk berwirausaha. Contoh produk yang 

dihasilkan dari praktikum aplikatif berorientasi CEP pada pokok bahasan koloid 

ini adalah selai tempe yang ada kaitannya dengan bahasan jenis koloid 

berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersi, es krim buah yang berkaitan 

dengan bahasan sifat koloid sebagai koloid pelindung, agar-agar jambu biji yang 

berkaitan dengan bahasan pembuatan koloid, dan jamu beras kencur yang tidak 

mengendap yang berkaitan dengan bahasan peran koloid serta sifat koloid. 

Langkah-langkah pembelajaran dengan praktikum aplikatif berorientasi 

CEP: 

1) Pretes mengenai materi yang akan diajarkan. 

2) Pembelajaran dimulai dengan guru menjelaskan secara singkat materi yang 

akan dipraktikumkan. 
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3) Guru membentuk kelompok kecil 4-5 siswa.  

Kelompok bersifat heterogen, yaitu campuran antara siswa yang kemampuan 

akademiknya rendah, sedang dan tinggi. Kelompok yang dibentuk bersifat 

permanen, dalam arti anggota kelompok ini tetap selama penelitian dilakukan. 

4) Guru membagikan lembar kerja siswa yang berisi petunjuk praktikum yang 

akan dilakukan, hasil pengamatan praktikum yang harus diisi siswa dan soal-

soal yang berkaitan dengan materi dan praktikum yang akan dilakukan. 

5) Siswa secara berkelompok melakukan praktikum aplikatif berorientasi CEP 

yang berkaitan dengan materi dan menghasilkan suatu produk yang 

bermanfaat dan bernilai ekonomis dari praktikum yang telah dilakukan.  

Pada saat siswa melakukan praktikum, guru dibantu observer melakukan 

penilaian psikomotorik siswa.  

6) Siswa menuliskan hasil pengamatan selama praktikum berlangsung dan 

menganalisis modal, harga jual serta keuntungan yang didapat jika produk 

dijual. 

7) Beberapa kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas 

berupa hasil pengamatan selama praktikum, jawaban soal dan analisis modal, 

harga jual serta keuntungan jika produk dijual. 

8) Siswa bertanya dan memberikan pendapatnya mengenai apa yang 

dipresentasikan oleh kelompok lain. 

9) Guru mengoreksi dan memberikan penekanan terhadap jawaban maupun 

pendapat yang diberikan siswa. 
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10) Siswa dengan bimbingan guru membuat simpulan mengenai konsep yang 

dipelajari pada hari tersebut. Kesimpulan juga ditulis pada lembar kerja siswa 

dan dikumpulkan pada guru.  

11) Setelah pembelajaran selesai, diadakan postes sebagai evaluasi.  

Hasil postes kemudian dianalisis secara statistik untuk mengungkap 

perbedaan hasil belajar kognitif siswa pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Selama proses pembelajaran termasuk pada saat postes, guru 

melakukan penilaian afektif siswa. 

2.11 Kajian Penelitian yang Relevan 

1) Hasil penelitian Hofstein (2004) menunjukkan bahwa siswa yang melakukan 

kegiatan praktikum di laboratorium (kelas eksperimen) mempunyai 

pemahaman konsep yang lebih baik daripada siswa di kelas kontrol. Selain itu, 

kegiatan praktikum di laboratorium efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 

pembelajaran kimia. 

2) Hasil penelitian Haniatun (2007) menunjukkan bahwa penggunaan metode 

pembelajaran praktikum aplikatif dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil 

belajar kognitif siswa pada siklus I menunjukkan ketuntasan belajar sebesar 

37%, pada siklus II ketuntasan belajar meningkat menjadi 79%, dan pada 

siklus III ketuntasan belajar mencapai 87%. Meningkatnya pencapaian nilai 

kognitif siswa tersebut disertai dengan meningkatnya rata-rata nilai 

psikomotorik siswa yaitu sebesar 66 dengan kriteria baik pada siklus I, 

meningkat menjadi 76 dengan kriteria baik pada siklus II, dan meningkat 

kembali menjadi 83 dengan kriteria sangat baik pada siklus III. 
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3) Hasil penelitian Jahro (Erwina A. J. A: 2012) menemukan 88% siswa 

mengungkapkan bahwa pendalaman materi kimia dapat diperoleh melalui 

pelaksanaan kegiatan praktikum dan 89% siswa sepakat bahwa kegiatan 

praktikum dapat membantu meningkatkan pemahaman materi kimia yang 

dipelajarinya. 

4) Hasil Penelitian M. Pranjoto Utomo (2010) menunjukkan terjadi peningkatan 

minat dan motivasi peserta dalam mengikuti pelaksanaan Praktikum Kimia 

Anorganik I dan II Berorientasi Aplikasi. Pada Praktikum Kimia Anorganik I 

Berorientasi Aplikasi terjadi peningkatan skor minat dan motivasi dari 150 

menjadi 156. 

5) Hasil penelitian Sri Mursiti et al. (2008), menunjukkan bahwa penggunaan 

metode pembelajaran dengan pendekatan CEP dan penggunaan game 

simulation dapat meningkatkan hasil belajar, kreativitas, dan life skill. Hasil 

penelitian menunjukkan mahasiswa yang memperoleh nilai postes lebih besar 

dari 65 sebesar 88% pada siklus I dan 100% pada siklus II. 

6) Hasil penelitian Supartono et al. (2009), menunjukkan bahwa rata-rata hasil 

belajar siswa kelas eksperimen dengan metode pembelajaran berorientasi CEP 

sebesar 72 dengan ketuntasan mencapai 78%, sedangkan rata-rata kelas kontrol 

sebesar 69 dengan ketuntasan 57%. 

7) Hasil penelitian Supartono et al. (2009), menunjukkan bahwa berdasarkan hasil 

uji perbedaan dua rata-rata postes diperoleh thitung = 3,078 lebih besar dari ttabel 

= 1,989, maka dapat disimpulkan ada perbedaan hasil belajar yang signifikan 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Rata-rata nilai tes siswa terhadap 
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hasil evaluai pretes kelas eksperimen adalah 63, sedangkan kelas kontrol 

adalah 60. Sedangkan pada hasil evaluasi postes kelas eksperimen sebesar 72, 

sedangkan kelas kontrol sebesar 68.  

2.12 Kerangka Berpikir 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, khususnya pada mata pelajaran 

kimia, peran aktif siswa sangat diperlukan karena kimia merupakan ilmu yang 

mengkaitkan antara konsep-konsep dengan kehidupan sehari-hari. Keaktifan 

siswa dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru di dalam 

kelas. Penerapkan metode pembelajaran yang tepat di dalam kelas, akan 

menjadikan siswa merasa tertarik untuk mengikuti pelajaran. Siswa yang sudah 

merasa tertarik akan memberikan perhatiannya ketika kegiatan belajar mengajar 

berlangsung sehingga siswa akan lebih mudah dalam menerima pelajaran yang 

diberikan oleh guru. 

Peneliti beranggapan bahwa pembelajaran dengan implementasi praktikum 

aplikatif berorientasi CEP akan memberikan pengaruh positif terhadap hasil 

belajar siswa, khususnya dalam keaktifan dan hasil belajar siswa di dalam kelas. 

Penelitian ini menggunakan metode pembelajaran  praktikum aplikatif 

berorientasi CEP pada kelas eksperimen dan pembelajaran dengan metode 

praktikum pada kelas kontrol. Paradigma dari penelitian ini, mencari pengaruh 

implementasi praktikum aplikatif berorientasi CEP untuk peningkatan hasil 

belajar kimia. Pembelajaran dengan implementasi praktikum aplikatif berorientasi 

CEP diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan minat terhadap pelajaran 
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kimia sehingga hasil belajar mata pelajaran kimia juga akan meningkat. Kerangka 

berpikir pada penelitian ini bisa dilihat pada gambar 2.1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

            Gambar 2.1 Kerangka berfikir 

2.13 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu permasalahan yang 

sifatnya masih sementara dan masih lemah dan perlu pembuktian lebih lanjut. 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:  

Ha : Ada pengaruh positif implementasi praktikum aplikatif berorientasi 

chemoentrepreneurship (CEP) terhadap peningkatan hasil belajar kimia 

siswa di SMA Negeri 4 Magelang. 

Pembelajaran berpusat pada guru, siswa kurang aktif, 

penguasaan materi belum optimal 

Hasil Belajar Kurang 

Solusi 

Pembelajaran dengan implementasi praktikum aplikatif 

berorientasi CEP 

Siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan fokus serta lebih 

termotivasi untuk belajar 

Diharapkan terjadi peningkatan 

pemahaman 

Hasil belajar meningkat 
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Ho :  Tidak ada pengaruh positif implementasi praktikum aplikatif berorientasi 

chemoentrepreneurship (CEP) terhadap peningkatan hasil belajar kimia 

siswa di SMA Negeri 4 Magelang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 4 Magelang pada semester 

genap yaitu pada bulan April sampai Mei 2013 tahun ajaran 2012/2013. Sekolah 

tersebut beralamat di jalan Panembahan Senopati 42/47  Kota Magelang. 

3.2 Penentuan Subyek Penelitian 

3.2.1 Populasi Penelitian 

 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 1, XI IPA 2, XI 

IPA 3 dan XI IPA 4 SMA Negeri 4 Magelang tahun pelajaran 2012/2013 yang 

mempunyai kesamaan dalam hal kegiatan pembelajaran, siswa-siswa tersebut 

diajar oleh guru, media, dan jumlah jam pelajaran yang tidak berbeda. Data 

populasi terdapat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Populasi Penelitian 

 

Kelas Jumlah Siswa 

XI IPA 1 24 

XI IPA 2 28 

XI IPA 3 

XI IPA 4 

27 

28 

 

3.2.2 Sampel Penelitian 

 Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2010: 118). Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

pada penelitian ini purposive sampling, yaitu pengambilan kelas sebagai sampel 
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dengan pertimbangan tertentu. Pengambilan sampel ini berdasarkan pertimbangan 

ahli yang dalam hal ini yaitu dari Bapak Ferry Lintin Saranga, guru kimia SMA 

Negeri 4 Magelang. Berdasarkan hasil pertimbangan bahwa prestasi hasil belajar 

aspek kognitif siswa kelas XI IPA 2 dan XI IPA 3 yang tidak berbeda, yaitu 

dengan menganalisis nilai ujian akhir semester gasal kelas XI IPA 2 dan XI IPA 3 

untuk mata pelajaran kimia, sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa-siswa kelas 

XI IPA 2 dan XI IPA 3 memiliki kemampuan yang sama dalam hal pengetahuan 

mata pelajaran kimia. Selain itu, kelas XI IPA 2 dan XI IPA 3 memiliki jumlah  

jam mata pelajaran yang sama, sehingga konsentrasi siswa dalam mendapatkan 

pelajaran juga tidak berbeda. Oleh karena itu, kedua kelas tersebut dijadikan 

sebagai sampel dalam penelitian. Pengambilan sampel diperoleh kelas 

eksperimen, yaitu kelas XI IPA 3 yang mendapatkan pembelajaran dengan 

implementasi praktikum aplikatif berorientasi CEP, sedangkan kelas XI IPA 2 

sebagai kelas kontrol mendapatkan pembelajaran dengan metode praktikum. 

Tabel 3.2 Data Hasil Ujian Akhir Sekolah Siswa Semester Gasal 

 

No Hasil UAS XI IPA 1 XI IPA 2 XI IPA 3 XI IPA 4 

1 Nilai tertinggi 90 88 88 94 

2 Nilai terendah 48 28 25 25 

3 Nilai rata-rata 75 64 61 55 

4 Jumlah siswa 24 28 27 28 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas, 

variabel terikat dan variabel kontrol. 
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3.3.1 Variabel Bebas  

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu metode pembelajaran. Pada kelas 

eksperimen diterapkan pembelajaran dengan metode praktikum aplikatif 

berorientasi chemoentrepreneurship (CEP) pada kelas eksperimen dan 

pembelajaran dengan metode praktikum pada kelas kontrol.  

3.3.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu hasil belajar kognitif, afektif, 

dan psikomotorik siswa kelas XI SMA Negeri 4 Magelang pada pokok bahasan 

koloid. 

3.3.3 Variabel kontrol  

Variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu kurikulum, guru, materi 

pembelajaran dan jumlah jam pelajaran yang sama. 

3.4 Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pretest–Posttest 

Control Group Design yaitu desain eksperimen dengan melihat perbedaan pretes 

maupun postes antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Desain tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

Tabel 3.3. Desain Penelitian “Pretest – Posttest Control Group Design” 

 

No Kelompok Awal Perlakuan Akhir 

1. 

2. 

Eksperimen 

Kontrol 

Y1 

Y1 

X1 

X2 

Y2 

Y2 

 

Keterangan : 

Y1 = pretes 

Y2 = postes 

X1 = pembelajaran menggunakan metode pembelajaran praktikum aplikatif  

berorientasi CEP 
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X2 = pembelajaran menggunakan metode pembelajaran praktikum 

(Sukardi, 2008: 185) 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini fokus penelitiannya yaitu pada hasil belajar siswa. Data 

yang akan dianalisis diperoleh dengan cara pengambilan data sebagai berikut: 

3.5.1 Metode Tes 

 Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2002: 127). Tes 

dalam penelitian ini merupakan tes prestasi atau achievement test, yaitu tes yang 

digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu 

(Arikunto, 2002: 128). Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur hasil 

belajar kognitif kimia siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Metode tes yang 

digunakan adalah pretes dan postes. 

 3.5.2 Dokumentasi 

 Dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi atau data tentang 

gambaran selama kegiatan, yaitu berupa foto ketika penelitian berlangsung. Data 

yang diambil dari dokumentasi sekolah yaitu daftar nama siswa dan nilai ujian 

semester gasal pelajaran kimia kelas XI semester gasal SMA Negeri 4 Magelang. 

3.5.3 Observasi 

 Observasi dilakukan untuk mengukur dan mengetahui hasil belajar afektif 

dan psikomotorik selama pembelajaran melalui pengamatan secara langsung. 

Lembar pengamatan mencantumkan indikator-indikator yang dapat dijadikan 
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acuan untuk mengamati hasil belajar afektif dan psikomotorik siswa. Penilaian 

hasil belajar afektif berkaitan tentang keseharian siswa selama proses 

pembelajaran sedangkan penilaian hasil belajar psikomotorik dilakukan selama 

kegiatan praktikum. 

3.5.4 Angket 

 Angket digunakan untuk memperoleh data mengenai tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran kimia dengan implementasi praktikum aplikatif 

berorientasi chemoentrepreneurship (CEP). Hasil angket dianalisis secara 

deskriptif dengan membuat tabel frekuensi jawaban kemudian ditarik simpulan. 

3.6 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam 

mengumpulkan data. Kualitas instrumen menentukan kualitas data yang 

terkumpul (Arikunto, 2005: 134). Instrumen yang dibuat untuk penelitian yaitu : 

silabus, rencana pembelajaran, LKS, angket, lembar observasi hasil belajar afektif 

dan psikomotorik, serta soal pretes dan postes. Sebelum alat pengumpulan data 

yang berupa tes obyektif digunakan untuk pengambilan data, terlebih dahulu 

dilakukan uji coba. Hasil uji coba dianalisis untuk mengetahui apakah memenuhi 

syarat sebagai alat pengambil data atau tidak. Instrumen yang diuji cobakan dalam 

penelitian ini yaitu : soal untuk pretes dan postes, lembar observasi hasil belajar 

afektif, lembar observasi hasil belajar psikomotorik dan angket tanggapan siswa. 
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3.6.1 Materi  

 Materi pokok dalam penelitian ini yaitu materi pelajaran kimia kelas XI 

semester genap bab sistem koloid dengan merujuk pada silabus dan kurikulum 

KTSP. 

3.6.2 Metode Penyusunan Instrumen 

Langkah-langkah penyusunan instrumen yaitu sebagai berikut : 

(1) Mengadakan pembatasan dan penyesuaian bahan-bahan instrumen dengan 

kurikulum yaitu materi bidang studi kimia materi pokok koloid. 

(2) Menyusun instrumen penelitian yaitu silabus, rencana pembelajaran dan 

lembar kerja siswa.  

Silabus yang digunakan pada penelitian ini merupakan silabus sesuai 

kurikulum KTSP yang disesuaikan dengan pembelajaran praktikum aplikatif 

berorientasi CEP. Peneliti dalam hal ini tidak membuat silabus baru atau pun 

mengubah silabus yang telah ada, melainkan peneliti mengembangkan silabus 

yang telah ada. Pengembangan silabus dilakukan dengan cara : (1) memodifikasi 

kegiatan pembelajaran dengan penambahan praktikum aplikatif berorientasi CEP; 

(2) indikator pencapaian lebih operasional. Pada silabus yang telah dikembangkan 

peneliti, siswa melakukan praktikum aplikatif berorientasi CEP secara kelompok..  

Rencana pembelajaran (RP) digunakan sebagai panduan bagi guru untuk 

melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Pengembangan RP berorientasi 

CEP terdapat pada bagian inti, yang melibatkan siswa aktif, yaitu : (1) 

mengeksplorasi informasi yang luas dalam materi sistem koloid; (2) elaborasi 

siswa dalam pembelajaran kooperatif, kolaboratif, praktikum, diskusi, dan 
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menyajikan hasil kerja siswa; (3) konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan 

elaborasi siswa melalui praktikum sebagai umpan balik positif dan penguatan 

terhadap keberhasilan siswa.  

Kompetensi dasar yang pertama pada silabus, diuraikan ke dalam beberapa 

indikator pencapaian yaitu mengelompokkan campuran ke dalam suspensi kasar, 

larutan sejati dan koloid berdasarkan data hasil pengamatan; mengelompokkan 

jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersi 

berdasarkan hasil pengamatan praktikum aplikatif berorientasi CEP; 

mendeskripsikan sifat-sifat koloid berdasarkan hasil pengamatan dari praktikum 

dan praktikum aplikatif berorientasi CEP; menjelaskan koloid liofob dan liofil; 

mendeskripsikan peranan koloid di industri kosmetik, makanan, dan farmasi 

melalui praktikum aplikatif berorientasi CEP. Sedangkan pada KD kedua ada dua 

indikator yaitu menjelaskan cara-cara pembuatan koloid melalui praktikum dan 

praktikum aplikatif berorientasi CEP; dan mengidentifikasi jenis koloid yang 

mencemari lingkungan melalui studi literatur. Rencana pembelajaran terdiri atas 5 

rencana.  

Pada pertemuan ke-1 pembelajaran dilakukan di laboratorium dengan 

melakukan praktikum untuk mengklasifikasikan suspensi, larutan dan koloid dan 

melakukan praktikum aplikatif berorientasi CEP membuat selai tempe untuk 

belajar mengelompokkan jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan fase 

pendispersi . Pertemuan ke-2 pembelajaran dilakukan di laboratorium dengan 

melakukan praktikum mengenai sifat koloid dan melakukan praktikum aplikatif 

berorientasi CEP mengenai  koloid pelindung dengan membuat es krim. 
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Pertemuan ke-3 pembelajaran dilakukan di laboratorium dengan melakukan 

praktikum aplikatif berorientasi CEP mengenai peranan koloid dengan membuat 

jamu beras kencur. Pertemuan ke-4 pembelajaran dilakukan di laboratorium 

dengan melakukan praktikum mengenai proses pembuatan koloid. Pada 

pertemuan ke-5 pembelajaran dilakukan di dalam kelas dengan melakukan studi 

literatur dan presentasi mengenai jenis koloid yang mencemari lingkungan. 

Instrumen non tes selain silabus dan RP yaitu LKS. LKS digunakan untuk 

membelajarkan dan mengidentifikasi kemampuan dalam menyelesaikan soal dan 

mengkonstruk konsep/ prosedur /cara yang berkaitan dengan pencapaian 

kompetensi. LKS berisi rancangan praktikum, lembar diskusi yang pertanyaan-

pertanyaan yang di dalamnya sebagai evaluasi pada setiap pertemuan. LKS 

digunakan pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol, pembedanya Pada kelas 

eksperimen terdapat rencana praktikum aplikatif berorientasi CEP yang pada 

akhirnya menghasilkan produk, sedangkan kelas kontrol hanya terdapat rencana 

praktikum yang berkaitan dengan teori saja. 

Setelah instrumen tersusun rapi, langkah selanjutnya melakukan validasi 

untuk instrumen-instrumen kepada pakar yang dalam hal ini yaitu dosen 

pembimbing I, dosen pembimbing II, dan guru pengampu. 

(3) Menyusun Soal Uji Coba 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk penyusunan instrumen soal uji 

coba yaitu : (1) mengadakan pembatasan dan penyesuaian bahan-bahan instrumen 

dengan kurikulum yaitu materi bidang studi kimia materi pokok koloid,  (2) 

menentukan jumlah butir soal dan alokasi waktu yang disediakan. Jumlah butir 
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soal yang diujicobakan yaitu 60 butir soal dengan alokasi waktu 90 menit (2 jam 

pelajaran), (3) menentukan tipe atau bentuk tes yang berbentuk pilihan ganda 

dengan lima buah pilihan jawaban (a, b, c, d, dan e), (4) menentukan komposisi 

jenjang. Komposisi jenjang ditentukan berdasarkan jenjang C1, C2, C3, dan C4. 

Aspek pengetahuan (C1) terdiri atas 9 soal. Aspek pemahaman (C2) terdiri atas 22 

soal. Aspek aplikasi (C3) terdiri atas 21 soal. Aspek analisis (C4) terdiri atas 8 

soal, (5) menentukan tabel spesifikasi atau kisi-kisi soal. Tabel spesifikasi atau 

kisi-kisi soal disusun dengan mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan 

(KTSP) sesuai komposisi jenjang dan indikator pembelajaran, (6) menyusun butir-

butir soal. Sebanyak 60 butir soal dibuat dengan lingkup dan jenjang yang 

disesuaikan dengan kisi-kisi soal, (7) mengujicobakan soal kepada kelas XII IPA 

SMA Negeri 4 Magelang karena kelas tersebut telah mendapatkan materi pokok 

koloid, (8) menganalisis hasil uji coba, dalam hal validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, dan daya beda perangkat tes yang digunakan, dan (9) menyusun soal 

pretes dan postes. Soal pretes dan postes disusun setelah dilakukan analisis 

terhadap soal uji coba, butir-butir soal yang digunakan berdasarkan hasil analisis 

butir soal yang valid dan reliabel. 

(4) Menyusun lembar observasi  

Penyusunan lembar observasi diawali dengan menentukan tujuan. Tujuan 

dari lembar observasi afektif yaitu mengamati sikap atau tingkah laku siswa 

dalam proses pembelajaran sebagai hasil belajar afektif. Tujuan dari lembar 

observasi psikomotorik yaitu mengamati sikap dan keterampilan siswa dalam 

proses pembelajaran praktikum sebagai hasil belajar psikomotorik. Langkah 
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berikutnya yaitu menentukan jumlah aspek yang akan diamati untuk penilaian 

psikomotorik dan afektif yang terdiri dari 8 aspek untuk penilaian psikomotorik 

dan 10 aspek untuk penilaian afektif. Setiap aspek kemudian dibuat indikator-

indikatornya dan dari indikator-indikator tersebut dibuat menjadi sebuah 

pernyataan. 

Langkah selanjutnya yaitu menentukan tipe atau bentuk lembar observasi 

yang berupa daftar check list dan menyusun aspek-aspek yang telah ditentukan 

dalam bentuk lembar observasi serta menentukan skor aspek dan kriteria 

penskoran. Lembar observasi afektif dan psikomotorik yang telah tersusun 

kemudian dikonsultasikan kepada ahli yaitu dosen pembimbing I, dosen 

pembimbing II, dan guru pengampu. Setelah dikonsultasikan dan divalidasi 

lembar observasi afektif dan psikomotorik diujicobakan kepada kelas XI IPA 4 

SMA Negeri 4 Magelang dan menganalisis hasil uji coba dalam hal reliabilitas 

lembar observasi afektif dan psikomotorik. 

(5) Metode Penyusunan Instrumen Angket 

Alokasi waktu yang digunakan siswa untuk mengisi angket merupakan 

langkah awal untuk penyusunan instrumen lembar angket. Selanjutnya yaitu, 

menentukan jumlah aspek yang akan diamati. Setiap aspek kemudian dibuat 

indikator-indikatornya dan dari indikator-indikator tersebut dibuat menjadi sebuah 

pernyataan. 

Langkah selanjutnya yaitu menentukan tipe atau bentuk angket tanggapan 

yang berupa daftar check list dengan jawaban sangat setuju (SS), setuju (S), 

kurang setuju (KS), dan tidak setuju (TS). Kisi-kisi angket kemudian disusun 
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dengan mengacu pada aspek-aspek tanggapan siswa terhadap pembelajaran kimia. 

Setelah itu, pernyataan atau pertanyaan disusun dalam bentuk lembar angket dan 

mengkonsultasikannya kepada ahli yaitu dosen pembimbing I dan dosen 

pembimbing II. 

3.6.3 Tahap Uji Coba Instrumen 

 Langkah yang dilakukan setelah perangkat tes tersusun rapi adalah 

melakukan validasi untuk instrumen lembar observasi psikomotorik, lembar 

observasi afektif, soal uji coba dan angket kepada ahli yang dalam hal ini dosen 

pembimbing I, dosen pembimbing II dan guru pengampu. Setelah instrumen 

tersebut diujicobakan, untuk instrumen tes dihitung validitas, reliabilitas, daya 

pembeda dan tingkat kesukaran, sedangkan untuk lembar observasi afektif dan 

psikomotorik dihitung reliabilitasnya.  

3.6.4 Analisis Uji Coba Instrumen 

3.6.4.1 Instrumen Soal Uji Coba Pretes dan Postes Hasil Belajar Kognitif 

3.6.4.1.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan (Arikunto, 2006: 168). Pengujian instrumen ini 

menggunakan expert validity yaitu validitas yang disesuaikan dengan kurikulum 

dan dikonsultasikan ahli.  

(1) Validitas Isi Soal 

Perangkat tes dikatakan telah memenuhi validitas isi apabila materinya 

telah disesuaikan dengan kurikulum yang sedang berlaku. Jadi peneliti menyusun 
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kisi-kisi soal berdasarkan kurikulum, selanjutnya instrumen dikonsultasikan 

dengan guru pengampu dan dosen pembimbing. 

(2) Validitas butir soal tes 

Validitas butir soal dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

 

Setelah rpbis dihitung, kemudian harganya dimasukkan dalam rumus t. 

 

Keterangan : 

rbis = koefisien korelasi biserial 

Mp = rerata skor siswa yang menjawab benar 

Mt = rerata skor total 

St = standar deviasi total 

p = proporsi skor siswa yang menjawab benar 

q = proporsi skor siswa yang menjawab salah (q = 1 - p) 

n  = jumlah siswa    

(Arikunto, 2006: 79) 

Kriteria pengukuran butir soal dikatakan valid jika thitung > t tabel dengan dk = (n-2). 

(Sudjana 2002: 377).  

Berdasarkan perhitungan validitas soal dengan ttabel = 1,7  terdapat 37 soal 

valid dan 23 soal tidak valid. Hasil perhitungan validitas soal secara keseluruhan 

dapat dilihat pada Tabel 3.4. 
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Tabel 3.4 Hasil Perhitungan Validitas Soal 

 

Kriteria  Nomor soal Jumlah 

Valid  

 

1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 

26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 

45, 47, 48, 49, 54, 55, 59 

37 

 

 

Tidak 

valid  

2, 6, 9, 12, 13, 15, 19, 20, 24, 28, 32, 36, 41, 42, 46, 

50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 60 

23 

 

3.6.4.1.2 Daya pembeda 

 Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (upper group) dengan siswa yang kurang pandai (lower 

group). Soal dianggap mempunyai daya pembeda yang baik jika soal tersebut 

dijawab benar oleh kebanyakan siswa pandai dan dijawab salah oleh kebanyakan 

siswa kurang pandai (Arikunto, 2006: 211).  

Cara menentukan daya pembeda sebagai berikut: 

(1) Seluruh siswa tes dibagi dua yaitu kelas atas dan bawah. 

(2) Seluruh pengikut tes diurutkan mulai dari yang mendapat skor teratas sampai 

terbawah. 

(3) Menghitung tingkat kesukaran soal dengan rumus: 

    
            

Keterangan: 

DP =  daya pembeda soal 

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

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

JSA = banyaknya siswa pada kelompok atas 

 Kriteria soal-soal yang dapat dipakai sebagai instrumen berdasarkan daya 

bedanya diklasifikasikan pada Tabel 3.5. 

A

BA

JS

JBJB
DP






45 
 

 
 

         Tabel 3.5 Kriteria Daya Pembeda Soal 

 

Interval Kriteria 

D  0,0 

0,0 < D 0,2 

0,2 < D   0,4 

0,4 < D   0,7 

0,7 < D   1,0 

Sangat jelek 

Jelek 

Cukup 
Baik 

Sangat baik 

(Arikunto, 2006: 218) 

Melalui hasil perhitungan daya pembeda soal  maka diperoleh soal dengan 

daya pembeda yang dapat dilihat pada Tabel 3.6 

Tabel 3.6 Data Hasil Perhitungan Daya Pembeda Soal 

 
Kriteria  Nomor soal Jumlah 

Sangat Jelek 

Jelek 
6, 12, 24, 32, 41, 51, 57. 

9, 13, 15, 34, 36, 42, 46, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 60. 

7 

14 

Cukup 

 
5, 7, 8, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 28, 29, 30, 33, 40, 43, 

44, 45, 48, 54, 58, 59. 

22 

 

Baik 1, 2, 3, 4, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 31, 35, 37, 38, 39, 47.  16 

Sangat baik  10. 1 

 

 Berdasarkan Tabel 3.6, terdapat 7 soal berkategori sangat jelek dan 14 

soal berkategori jelek. Soal yang mendapat kategori sangat jelek dan jelek dapat 

terjadi karena siswa kelas bawah lebih banyak menjawab soal dengan benar 

dibandingkan dengan kelompok atas. Soal yang berkategori sangat jelek dan jelek 

tidak dipakai untuk instrumen tes. Hasil perhitungan daya beda, terdapat 22 soal 

berkategori cukup, 16 soal berkategori baik, dan 1 soal yang berkategori sangat 

baik. Soal yang mempunyai kategori cukup, baik dan sangat baik dapat digunakan 

sebagai instrumen tes. 

 

3.6.4.1.3 Indeks kesukaran 
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BA

BA

JSJS

JBJB
IK






Indeks kesukaran soal merupakan bilangan yang menunjukkan sukar dan 

mudahnya suatu soal. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau 

tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk 

mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan 

menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk 

mencoba lagi karena di luar jangkauannya (Arikunto, 2006: 207). Rumus yang 

digunakan untuk mengukur indeks kesukaran soal adalah sebagai berikut  

 

Keterangan: 

IK = indeks kesukaran 

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

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

JSA = banyaknya siswa pada kelompok atas 

JSB =  banyaknya siswa pada kelompok bawah 

Klasifikasi indeks kesukaran soal dapat dilihat pada Tabel 3.7. 

          Tabel 3.7 Klasifikasi Indeks Kesukaran 

 

Interval IK Kriteria 

IK = 00,0 

0,0 < IK ≤ 0,3 

0,3 < IK ≤ 0,7 

0,7 < IK < 1,0 

IK = 1,0 

Terlalu Sukar 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

Terlalu Mudah 

 

Hasil perhitungan indeks kesukaran soal dimuat pada Tabel 3.8.  

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.8 Data Hasil Perhitungan Indeks Kesukaran 
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Kriteria  Nomor soal Jumlah 

Terlalu Sukar 
Sukar 

- 
8, 15, 16, 21, 25, 36, 38, 50, 52, 56,  

0 
10 

Sedang 

 
1, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 

28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 51, 54, 55, 58, 59 

39 

 

Mudah 

Terlalu Mudah 
2, 3, 6, 7, 14, 24, 30, 32, 57, 60 

53   

10 

1 

 

3.6.3.1.4 Reliabilitas 

 Reliabilitas instrumen atau alat evaluasi adalah ketetapan alat evaluasi 

dalam mengukur atau ketetapan siswa dalam menjawab alat evaluasi itu. Sebuah 

alat evaluasi dikatakan reliabel apabila hasil dari dua kali atau lebih 

pengevaluasian dengan dua atau lebih alat evaluasi yang senilai (ekivalen) pada 

masing-masing pengetesan akan sama. Suatu alat evaluasi dikatakan baik, bila 

reliabilitasnya tinggi (Ruseffendi, 1994: 142). Pengujian tingkat reliabilitas 

instrumen berupa soal tes dilakukan dengan menggunakan reliabilitas internal, 

yakni perhitungan dilakukan berdasarkan data dari satu kali hasil pengetesan 

(Arikunto, 2002: 155). Perhitungan reliabilitas internal untuk instrumen ini 

menggunakan rumus KR-21, dengan rumus sebagai berikut:   

 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

Vt = varians total 

M = skor rata-rata 

K = jumlah butir soal   

(Arikunto,  2002: 164) 

Setelah dihitung, r11 dibandingkan dengan rtabel dengan taraf signifikan 5 

%. Jika r11 > rtabel maka instrumen yang dibuat reliabel. Hasil perhitungan 
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diperoleh harga r11 = 0,89 dengan rtabel = 0,36 sehingga kriteria reliabilitas 

instrumen dalam kategori sangat tinggi.  

3.6.4.2 Instrumen Lembar Observasi  

3.6.4.2.1   Instrumen Lembar Observasi Afektif dan Psikomotorik 

3.6.4.2.1.1 Validitas 

Lembar observasi diuji vailiditas isi dengan menggunakan expert validity 

yaitu validitas yang disesuaikan dengan materi pelajaran, kondisi siswa dan 

dikonsultasikan dan disetujui oleh ahli yaitu dosen pembimbing I, dosen 

pembimbing II, dan guru SMA. 

3.6.4.2.1.2 Reliabilitas 

Reliabilitas untuk instrumen lembar observasi menggunakan rumus 

Spearman Brown yaitu:  

       𝑟11 = 1 −  
6.Σ𝑏2

𝑁(𝑁2−1)
                                       

(Arikunto, 2006: 208) 

Keterangan:  

𝑟11 = reliabilitas instrumen 

𝑁 = jumlah objek yang diamati 

Σ𝑏2  = jumlah varians beda butir 

Kriteria reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 3.9. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.9 Kriteria Reliabilitas 

 

Interval Kriteria 

0,8 < r11 ≤1.0  Sangat tinggi 
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0,6 < r11 ≤ 0,8 

0,4 < r11 ≤ 0.6 

0,2 < r11 ≤ 0,4  

r11 ≤ 0,2 

Tinggi  

Cukup 

Rendah  

Sangat rendah 

 

Analisis lembar observasi afektif menghasilkan harga r11 sebesar 0,9 dalam 

kategori sangat tinggi sedangkan lembar observasi psikomotorik menghasilkan 

harga r11 sebesar 0,8 dalam kategori tinggi. Kedua harga r11 tersebut kemudian 

dikonsultasikan dengan harga r pada tabel r product moment dengan taraf 

signifikansi 5 % dan n = 10 yaitu 0,63. Kriteria lembar observasi reliabel yaitu 

bila harga r11 lebih besar dari pada harga r pada tabel r product moment. 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa lembar observasi penelitian 

ini reliabel yang ditunjukkan dengan nilai r11 lebih besar dari harga r pada tabel r 

product moment(0.63).  

3.6.4.3 Instrumen Angket 

3.6.4.3.1 Validitas 

Lembar angket tanggapan siswa diuji validitas isi dengan menggunakan 

expert validity yaitu validitas yang disesuaikan dengan kondisi siswa dan 

dikonsultasikan dan disetujui oleh ahli yaitu dosen pembimbing I dan dosen 

pembimbing II. 

3.6.4.3.2 Reliabilitas 

 Reliabilitas untuk instrumen ini menggunakan rumus Alpha Cronbach yaitu: 

   𝑟11 =  
𝑘

𝑘−1
  1 −

Σ𝑠𝑏
2

𝑠𝑡
2         ( Arikunto, 2006: 196) 

Varians :  𝑠𝑡
2 =  

Σ𝑦2 − 
 Σ𝑦 2

𝑛

𝑛
   dan   Σ𝑠𝑏

2 =  
Σ𝑥2 − 

 Σ𝑥 2

𝑛

𝑛
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Keterangan:  

𝑟11 = reliabilitas instrumen  Σ𝑥2  = jumlah kuadrat skor butir 

𝑘 = banyak butir pertanyaan Σ𝑦2  = jumlah kuadrat skor total 

Σ𝑠𝑏
2 = jumlah varians skor butir  Σ𝑥 2 = kuadrat jumlah skor butir 

𝑠𝑡
2   = varians total    Σ𝑦 2 = kuadrat jumlah skor total 

𝑛 = banyaknya subjek 

Harga r11 yang dihasilkan dikonsultasikan dengan tabel r product moment 

dengan taraf signifikansi 5 %. Kriteria reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 3.9. 

Analisis angket tanggapan siswa menghasilkan harga r11 sebesar 0,68 dalam 

kategori tinggi. Harga r11 tersebut kemudian dikonsultasikan dengan harga r pada 

tabel r product moment dengan taraf signifikansi 5 % dan n = 10 yaitu 0,63. 

Kriteria angket reliabel yaitu bila harga r11 lebih besar dari pada harga r pada tabel 

r product moment. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa angket 

penelitian ini reliabel yang ditunjukkan dengan nilai r11 lebih besar dari harga r 

pada tabel r product moment(0.63). 

3.7 Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah paling penting dalam penelitian, karena 

dalam analisis data dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hipotesis yang sudah 

diajukan. Analisis dibagi menjadi dua tahap, yaitu analisis data tahap awal dan 

analisis data tahap akhir. Namun karena pengambilan sampel dilakukan dengan 

teknik purposive sampling, maka analisis data tahap awal yang meliputi uji 

homogenitas, uji kesamaan dua varians, dan uji normalitas populasi tidak 

diperlukan. Sebelum dilakukan pembelajaran, terlebih dahulu dilakukan pretes 

pada kedua kelompok untuk mengetahui keadaan siswa sebelum dilakukan 

pembelajaran. Pada akhir pembelajaran dilakukan postes untuk mengetahui hasil 
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belajar siswa setelah dilakukan proses pembelajaran. Nilai pretes dan postes yang 

diperoleh digunakan untuk uji normalitas. 

3.7.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dari kedua 

kelompok terdistribusi normal atau tidak dan untuk menentukan uji selanjutnya 

apakah memakai statistik parametrik atau non parametrik. Kenormalan data 

dihitung dengan menggunakan uji chi kuadrat (χ
2
) dengan rumus: 

                       χ
2
 =         

(Sudjana 2002: 273) 

Keterangan: 

χ
2
 = chi kuadrat 

Oi = frekuensi hasil pengamatan 

Ei = frekuensi harapan 

K   = banyaknya kelas interval 

Data akan berdistribusi normal jika χ
2 

hitung ≤ χ
2 

tabel dengan taraf signifikan 5 

% dan derajat kebebasan dk = k – 3. 

3.7.2 Uji Kesamaan Dua Varians 

Sudjana (2002: 250) menyatakan uji kesamaan dua varian data hasil 

belajar bertujuan untuk menentukan rumus t-tes yang digunakan dalam uji 

hipotesis akhir, dengan rumus: 

  
 

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut : 

(1) Jika harga Fhitung < Ftabel (nb-1)(nk-1) dengan (s1 
2
 = s2 

2
) berarti kedua kelas 

mempunyai varians tidak berbeda sehingga diuji dengan rumus t. 

 2

1




k

i i

ii

E

EO

terkecil

terbesar

ians

ians

var

var
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(2) Jika harga Fhitung ≥ F tabel (nb-1)(nk-1)  dengan (s1 
2
 ≠ s2 

2 
)

 
 berarti kedua kelas 

mempunyai varians beda sehingga diuji dengan rumus t’. 

Peluang yang digunakan adalah ½ α (α = 5 %), dk untuk pembilang= n1 – 1 

dan dk untuk penyebut = n2 – 1. 

3.7.3 Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata 

hasil belajar atara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Uji yang digunakan 

adalah uji rata-rata satu pihak kanan. 

Berdasarkan uji kesamaan dua varians: 

(1) Jika dua kelas mempunyai varians tidak berbeda(s1
2
 = s2

2
) digunakan rumus t. 

         

dengan 

      s =    
2

11

21

2

22

2

11





nn

snsn  

Keterangan : 

X
1
= rata-rata postes kelas eksperimen 

X
2
 = rata-rata postes kelas kontrol  

2

1s  = varians data kelas eksperimen        
2

2s  = varians data kelas kontrol 

1n  = jumlah siswa kelas eksperimen     

 = jumlah siswa kelas kontrol 

S = simpangan baku gabungan 

 

 

 

21

21

11

nn
s

xx
t






2n
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Kriteria pengujian adalah sebagai berikut : 

1) Jika thitung < ttabel (1-α)(n1+n2-2) hal ini berarti rata-rata hasil belajar kognitif 

kelas eksperimen tidak lebih baik dari kelas kontrol.  

2) Jika thitung  ttabel (1-)(n1+n2-2) hal ini berarti rata-rata hasil belajar kognitif 

kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol.  

(2) Jika dua kelas mempunyai varians yang berbeda(s1
2
 s2

2
) digunakan rumus t’. 

t’hitung = 
   2

2

21

2

1

21

// nsns

XX




  

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut : 

1) Jika t’ <
21

2211

ww

twtw




 hal ini berarti rata-rata hasil belajar kimia kelas 

eksperimen tidak lebih baik dari kelas kontrol.  

2) Jika t
’
  

21

2211

ww

twtw




 hal ini berarti rata-rata hasil belajar kimia kelas 

eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol dengan  w1 = 
1

2

1

n

s
, w2 = 

2

2

2

n

s

,  t1 = t(1-α)(n1-1) dan t2 = t(1-α)(n2-1) 

 

Keterangan : 

X 1 = rata-rata postes kelas eksperimen. 

X 2 = rata-rata postes kelas kontrol. 

n1  = jumlah siswa kelas eksperimen. 

n2 = jumlah siswa kelas kontrol. 

s1 = simpangan baku kelas eksperimen. 

s2 = simpangan baku kelas kontrol. 

S = simpangan baku gabungan. 

3.7.4 Analisis Terhadap Pengaruh Variabel 

Penentuan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

digunakan koefisien korelasi biserial. Rumus yang digunakan adalah :  
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(Sudjana 2002: 390) 

Keterangan : 

rb = koefisen korelasi biserial 

 = rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen 

 = rata-rata hasil belajar kelompok kontrol 

p = proporsi pengamatan pada kelompok eksperimen 

q  = proporsi pengamatan pada kelompok kontrol 

u = tinggi ordinat pada kurva normal pada titik-titik yang memotong bagian 

normal baku menjadi bagian p dan q  

sy = simpangan baku untuk semua nilai dari kedua kelompok 

Penafsiran terhadap koefisien korelasi dapat berpedoman pada ketentuan 

sebagai berikut : 

0,0 – 0,2 = sangat rendah 

0,2 – 0,4 = rendah 

0,4 – 0,6 = sedang 

0,6 – 0,8 = kuat 

0,8 – 1,0 = sangat kuat   

(Sugiyono 2010: 257) 

3.7.5 Penentuan Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi merupakan koefisien yang menyatakan berapa 

persen (%) besarnya pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat, 

dalam hal ini yaitu penggunaan model pembelajaran praktikum aplikatif 

berorientasi CEP terhadap hasil belajar siswa. 

Rumus yang digunakan adalah : 

KD = 100% x rb
2
  

(Sugiyono 2010: 216) 

Keterangan : 

KD = koefisien determinasi 

y

b
us

pqYY
r

)( 21

1Y

2Y
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rb
2
 =  indeks determinan yang diperoleh dari harga kuadrat rb koefisien korelasi 

biserial. 

 

3.7.6 Uji Peningkatan Hasil Belajar 

Peningkatan hasil belajar kognitif yang signifikan, dapat diketahui dengan 

menggunakan uji normalized gain (N-gain) dengan rumus sebagai berikut: 

N-gain  = 
postes  % − pretes  %

100 – pretes  %
    

Keterangan: 

Pretes %  : rata-rata hasil tes awal rentang 0 s.d 100 

Postes %  : rata rata hasil tes akhir rentang 0 s.d 100 

Kriteria keberhasilan dalam uji N-gain dapat ditentukan dengan indikator 

sebagai berikut: 

N-gain< 0.3   = rendah 

0, 3 < N-gain < 0,7  = sedang 

N-gain> 0, 7   = tinggi           (Arikunto, 2010) 

3.7.7 Uji Ketuntasan Hasil Belajar 

Uji ketuntasan belajar bertujuan untuk mengetahui apakah hasil belajar 

kimia kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat mencapai ketuntasan belajar atau 

tidak, untuk mengetahui ketuntasan belajar individu dilihat dari data hasil belajar 

siswa dan dikatakan tuntas belajar jika hasil belajarnya mendapat nilai KKM (76) 

atau lebih. Rumus uji ketuntasan belajar (dengan uji t) yaitu : 

t =  
x − µ0

s/ n
 

Keterangan : 

 x  = rata-rata hasil belajar   

 s = simpangan baku  

n = banyaknya siswa       

(Sudjana, 2002: 226). 



56 
 

 
 

Kriteria yang digunakan adalah : jika thitung > t(n-1)(1- α), maka anak tersebut sudah 

tuntas. 

Selain dihitung ketuntasan belajar individu, kelas eksperimen dan kelas 

kontrol juga dihitung ketuntasan belajar klasikal (keberhasilan kelas). Menurut 

Mulyasa (2007: 254) keberhasilan kelas (ketuntasan klasikal) dapat dilihat 

sekurang-kurangnya 85 % dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut telah 

mencapai ketuntasan individu. 

Rumus yang digunakan untuk mengetahui ketuntasan klasikal adalah : 

(%) = 100%X
n

  

Keterangan: 

X = jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar 

n = jumlah seluruh siswa 

3.7.8 Analisis Deskriptif untuk Data Aspek Afektif dan  Psikomotorik 

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk 

mengetahui nilai afektif dan psikomotorik siswa baik kelompok eksperimen 

maupun kelompok control. Rumus yang digunakan yaitu : 

 

(Arikunto, 2006: 254) 

Tabel 3.10 Kriteria Rata-rata Nilai Aspek Afektif dan Psikomotorik Kelas 

Rata-rata nilai kelas Kriteria 

          85 < x ≤  100 

70 < x ≤ 85 

55 < x ≤ 70 

40 < x ≤ 55 

         25 < x ≤ 40 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

100  x 
 Skor total

skor Jumlah 
 siswa Nilai 
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Tiap aspek dari hasil belajar afektif dan psikomotorik kedua kelas 

dianalisis untuk mengetahui rata-rata nilai tiap aspek dalam satu kelas tersebut. 

Rumus yang digunakan yaitu : 

       

 

Setiap aspek dalam penilaian afektif maupun psikomotorik dapat 

dikategorikan sangat baik jika rata-rata nilai 3,4 s.d 4,0, kategori baik jika rata-

rata nilai 2,8 s.d 3,4, kategori sedang jika rata-rata nilai 2,2 s.d 2,8, kategori 

rendah jika rata-rata nilai 1,6 s.d 2,2, dan kategori sangat rendah jika rata-rata nilai 

1,0 s.d 1,6. 

(Arikunto, 2006: 254) 

3.7.9Analisis Data Angket  

 Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran kimia menggunakan praktikum aplikatif berorientasi CEP yang 

diungkapkan menggunakan angket. 

Setiap aspek dari pembelajaran kimia menggunakan praktikum aplikatif 

breorientasi CEP dianalisis untuk mengetahui rata-rata nilai tiap aspek dalam 

kelas eksperimen. Dalam menganalisis data yang berasal dari angket bergradasi 

atau berperingkat satu sampai dengan lima, peneliti menyimpulkan makna setiap 

alternatif sebagai berikut: 

1) Sangat setuju menunjukkan gradasi paling tinggi. Untuk kondisi tersebut diberi 

nilai 4. 

2) Setuju menunjukkan peringkat lebih rendah dibandingkan dengan kata sangat. 

Oleh karena itu kondisi tersebut diberi nilai 3. 

respondenJumlah 

nilaiJumlah 
 aspek    tiapnilai rata-Rata 
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3) Kurang setuju, karena berada dibawah setuju, diberi nilai 2. 

4) Tidak Setuju yang berada di bawah kurang setuju, diberi nilai 1. 

Besarnya presentase tanggapan siswa dihitung dengan rumus :  

x 100 

                     (Arikunto, 2006: 243)
respondenJumlah 

nilaiJumlah 
 aspek    tiapnilai rata-Rata 



 
 

 
 

BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian dan pengumpulan data yang telah dilakukan di 

SMA Negeri 4 Magelang pada pelajaran kimia materi pokok koloid pada kelas XI 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

4.1.1 Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk menjawab hipotesis yang telah diajukan. 

Data yang digunakan yaitu data nilai pretes dan postes, nilai hasil belajar afektif 

dan psikomotorik, baik dari kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Analisis data 

ini meliputi uji normalitas, uji kesamaan dua varian, uji perbedaan rata-rata dan 

uji hipotesis meliputi analisis terhadap pengaruh antar variabel, uji ketuntasan 

hasil belajar, koefisien determinasi, normalized gain <N-gain>, analisis deskripstif 

hasil belajar afektif dan psikomotorik, serta analisis angket tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran. 

4.1.1.1 Deskripsi Hasil Penelitian 

 Hasil pretes dan postes kelas eksperimen dan kelas kontrol disajikan pada 

tabel 4.1.  

Tabel 4.1 Nilai Pretes dan Postes Kelas Eksperimen dan Kontrol 

 

 Nilai Terendah Nilai Tertinggi Rata-rata 

Kontrol Eksperimen Kontrol Eksperimen Kontrol Eksperimen 

Pretest 40 30 83 67 63 48 

Posttest 60 77 90 100 82 92 



60 
 

 
 

4.1.1.2 Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dari kedua 

kelompok terdistribusi normal atau tidak dan untuk menentukan uji selanjutnya 

apakah memakai statistik parametrik atau non parametrik.  

Hasil uji normalitas data nilai pretes dan postes terdapat pada Tabel 4.2. 

     Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Data Nilai Pretes dan Postes 

 

Keterangan 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pretes Postes Pretes Postes 

χ
2

hitung 4,89 2,06 7,26 2,50 

χ
2

tabel 9,49 3,84 11,07 3,84 

Keterangan  
Distribusi 

normal 

Distribusi 

normal 

Distribusi 

normal 

Distribus 

normal 

 

Data yang dianalisis adalah nilai hasil pretes dan nilai ulangan akhir 

(postes) materi pokok koloid. Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh hasil 

untuk χ
2

hitung setiap data lebih kecil dari  χ
2

tabel, maka dapat disimpulkan bahwa 

data tersebut berdistribusi normal, sehingga uji selanjutnya memakai statistik 

parametrik.  

4.1.1.3 Hasil Uji Kesamaan Dua Varians 

Uji kesamaan dua varians digunakan untuk mengetahui apakah kelas 

kontrol dan eksperimen mempunyai tingkat varians yang sama  atau tidak. Hasil 

pengujian data pretes dan postes siswa terangkum dalam Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Kesamaan Dua Varians Hasil Belajar Kognitif 

 

Uji 

Kesamaan 

Varians 

Varians (s
2
) 

Fhitung Ftabel Keterangan Kelas  

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Pretes 90,11 183,18 0,49 2,17 Varians tidak berbeda 

Postes 33,83 42,85 0,79 2,17 Varians tidak berbeda 
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Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa data pretes dan postes dari 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol mempunyai varians yang tidak berbeda 

pada taraf signifikansi 5% dengan Fhitung < Ftabel = 2,17, maka dapat disimpulkan 

bahwa kedua kelas memiliki varians yang sama sehingga uji perbedaan dua rata-

rata dilakukan dengan uji t.  

4.1.1.4 Hasil Uji Perbedaan Dua Rata-rata  

Uji perbedaan dua rata-rata hasil belajar kognitif kimia bertujuan untuk 

mengetahui apakah hasil belajar kognitif  kimia kelas eksperimen lebih baik 

daripada hasil belajar kognitif  kelas kontrol. Uji perbedaan dua rata-rata hasil 

belajar kognitif digunakan uji satu pihak, yaitu uji pihak kanan. Hasil uji 

perbedaan dua rata-rata hasil belajar kognitif kimia terdapat pada Tabel 4.4. 

  Tabel 4.4 Hasil Uji Satu Pihak Kanan dari Hasil Belajar Kognitif 

 

Data thitung ttabel Kriteria 

Pretes  -0,28 2,01 Rata-rata hasil belajar kimia kelas eksperimen 

tidak lebih baik dari kelas kontrol. 

Postes 6,10 2,01 Rata-rata hasil belajar kimia kelas eksperimen 

lebih baik dari kelas kontrol. 

 

Perhitungan uji satu pihak kanan nilai pretest diperoleh thitung = -0,28 tidak 

lebih dari ttabel = 2,01 dengan dk = 53 dan α = 5%. Hasil uji ini berarti rata-rata 

nilai pretes kelas eksperimen tidak lebih baik dari kelas kontrol sebelum diberi 

perlakuan. Sedangkan perhitungan uji satu pihak kanan nilai postes diperoleh 

thitung = 6,10 lebih dari ttabel = 2,01. Hal ini berarti rata-rata hasil belajar kognitif 

siswa yang diberi pembelajaran dengan metode praktikum aplikatif berorientasi 

CEP lebih baik dari pada siswa yang diberi pembelajaran dengan metode 

praktikum.  
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4.1.1.5 Hasil Analisis  Pengaruh Antar Variabel  

Analisis pengaruh antar variabel menggunakan rumus koefisien korelasi 

biserial (rb). Analisis ini bertujuan untuk menentukan ada tidaknya pengaruh 

implementasi praktikum aplikatif berorientasi CEP terhadap hasil belajar kognitif 

siswa. Analisis ini agar dapat dihitung dan mempunyai taksiran yang berarti, 

maka data harus berdistribusi normal (Sudjana, 2002: 389). Hasil analisis 

pengaruh antar variabel dari hasil belajar kognitif siswa materi pokok koloid dapat 

dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Hasil Analisis Pengaruh antar Variabel dari Hasil Belajar Kognitif  

 

Data Sy p Q Z rb Kriteria 

Postes 8,01 0,49 0,51 0,02 0,80 H0 ditolak 

 

Perhitungan analisis pengaruh antar variabel menghasilkan koefisien 

korelasi beserial hasil belajar kognitif siswa (rb) sebesar 0,80. Harga koefisien 

korelasi biserial yang diperoleh bertanda positif sehingga menunjukkan adanya 

pengaruh implementasi praktikum aplikatif berorientasi CEP terhadap hasil 

belajar kognitif siswa pada materi pokok koloid.   

4.1.1.6 Hasil Penentuan Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk menentukan besarnya kontribusi 

suatu variabel bebas terhadap variabel terikat, dalam hal ini yaitu implementasi 

praktikum aplikatif berorientasi CEP terhadap hasil belajar kognitif siswa pada 

materi pokok koloid. Perhitungan kontribusi pengaruh antar variabel 

menghasilkan koefisien determinasi hasil belajar kognitif siswa sebesar 64%. 

Hasil ini berarti besarnya kontribusi implementasi praktikum aplikatif berorientasi 

CEP terhadap hasil belajar kognitif siswa pada materi pokok koloid yaitu 64%.  
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4.1.1.7 Hasil Uji Normalized Gain 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan rata-rata hasil belajar 

kognitif kelompok eksperimen dan kontrol. Pada Tabel 4.6 ditunjukkan bahwa 

peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen termasuk dalam kategori tinggi 

sedangkan pada kelas kontrol termasuk dalam kategori sedang. 

Tabel 4.6 Kategori Peningkatan Hasil Belajar Kognitif 

 

Kelas Rata-rata pretes Rata-rata postes N-Gain g  Kategori 

Eksperimen 48 92 0,8 Tinggi 

Kontrol 63 82 0,5 Sedang 

 

Implementasi praktikum aplikatif berorientasi CEP dapat meningkatkan 

hasil belajar kognitif siswa pada materi pokok koloid. Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya selisih rata-rata hasil pretes dan postes hasil belajar kognitif dan harga N- 

gain yang ditunjukkan pada Tabel 4.6 di atas. 

4.1.1.8 Hasil Uji Ketuntasan Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil uji ketuntasan belajar individu baik kelas eksperimen 

dan kontrol sudah mencapai ketuntasan belajar. Hasil uji ketuntasan belajar 

dimuat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7. Hasil Uji Ketuntasan Belajar Kelas Eksperimen dan Kontrol 

      Kelas thitung ttabel Kriteria 

Eksperimen (XI IPA 3) 14,03 2,06 Tuntas 

Kontrol (XI IPA 2) 4,45 2,05 Tuntas 

 Hasil perhitungan uji ketuntasan belajar baik untuk kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol diperoleh thitung > t(1-)(n-1), dapat disimpulkan bahwa rata-

rata hasil belajar kognitif  > 76 atau dapat dinyatakan telah mencapai ketuntasan 

belajar. 
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Hasil perhitungan ketuntasan belajar klasikal kelas eksperimen dan kontrol 

dimuat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Ketuntasan Belajar Klasikal 

 

Kelas Rata-rata 

post test 

Jumah 

siswa tuntas 

Jumlah 

seluruh siswa 

Kriteria 

Eksperimen 92 27 27 Tuntas 

Kontrol 82 24 28 Tuntas 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, kedua kelas sudah mencapai 

ketuntasan belajar. Pemberian perlakuan pembelajaran yang berbeda membuat 

ketercapaian ketuntasan klasikal kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas 

kontrol. Hal ini berarti implementasi praktikum aplikatif berorientasi CEP pada 

kelas eksperimen memberikan ketuntasan klasikal lebih tinggi dibandingkan 

metode praktikum pada kelas kontrol. 

4.1.1.9 Hasil Analisis Deskriptif Hasil Belajar Afektif dan Psikomotorik 

4.1.1.9.1 Analisis Hasil Belajar Afektif  

Penelitian dilakukan dengan penilaian afektif selama kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Tiap aspek dianalisis secara deskriptif yang bertujuan untuk 

mengetahui aspek mana yang dimiliki siswa dan aspek mana yang perlu dibina 

dan dikembangkan lagi. Kriterianya meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah 

dan sangat rendah. Ringkasan penilaian hasil belajar afektif pada kelas 

eksperimen dan kontrol dimuat pada Tabel 4.9. 

 

 

 

 



65 
 

 
 

Tabel 4.9 Rata-rata Skor Afektif Kelompok Eksperimen dan Kontrol 

No Aspek 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Rerata  Kategori  Rerata  Kategori  

1 Kehadiran 4 
Sangat 

tinggi 
4 

Sangat 

tinggi 

2 
Perhatian dalam mengikuti 

pelajaran 
4 

Sangat 

tinggi 
3 Tinggi 

3 Kejujuran 3 Tinggi 3 Tinggi 

4 Tanggung jawab 3 Tinggi 3 Tinggi 

5 
Kerajinan membawa buku 

referensi 
3 Tinggi 3 Tinggi 

6 Partisipasi dalam diskusi 3 Tinggi 3 Tinggi 

7 

 

Kelengkapan dan kerapian 

catatan 
3 Tinggi 3 Tinggi 

8 Menghargai pendapat teman 4 
Sangat 

tinggi 
3 Tinggi 

9 
Sopan santun dalam 

berkomunikasi 
4 

Sangat 

tinggi 
4 

Sangat 

tinggi 

10 
Sikap dan tingkah laku 

terhadap guru 
4 

Sangat 

tinggi 
3 Tinggi 

Rata-rata 4 
Sangat 

tinggi 
3 Tinggi 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 lima aspek afektif kelas eksperimen tergolong 

sangat tinggi dan lima lainnya berkategori tinggi. Rata-rata nilai afektif kelas 

eksperimen sebesar 87 termasuk dalam kategori sangat baik.  

4.1.1.9.2 Analisis Hasil Belajar Psikomotorik 

Hasil belajar psikomotorik yang diobservasi terdiri dari delapan aspek. 

Tiap aspek dianalisis secara deskriptif dengan kriteria sangat tinggi, tinggi, 

sedang, rendah, sangat rendah.  Analisis ini bertujuan untuk mengetahui aspek-

aspek yang sudah dimiliki siswa dan aspek-aspek yang masih perlu dikembangkan 

lagi. Hasil rata-rata skor psikomotorik tiap aspek kelas eksperimen dan kontrol 

dapat dilihat pada Tabel 4.10. 
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Tabel 4.10 Rata-rata Skor Psikomotorik pada Kelas Eksperimen dan Kontrol 

 

No Aspek 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Rerata Kategori Rerata Kategori 

1 Persiapan alat dan bahan 4 
Sangat 

tinggi 
3 Tinggi 

2 
Keterampilan menggunakan 

alat 
3 Tinggi 3 Tinggi 

3 Ketepatan prosedur praktikum 3 Tinggi 3 Tinggi 

4 Kerja sama 3 Tinggi 3 Tinggi 

5 Mengamati hasil praktikum 3 Tinggi 3 Tinggi 

6 Kebersihan alat dan ruangan 3 Tinggi 3 Tinggi 

7 
Menyampaikan hasil 

praktikum  
3 Tinggi 3 Tinggi 

8 Pembuatan laporan 3 Tinggi 3 Tinggi 

Rata-rata 3 Tinggi 3 Tinggi 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, pada kelas eksperimen terdapat satu 

aspek yang mempunyai kriteria sangat tinggi yaitu aspek persiapan alat dan 

bahan. Sedangkan aspek yang lain mempunyai kriteria tinggi. Rata-rata skor 

psikomotorik kelas eksperimen termasuk dalam kategori tinggi. Sedangkan rata-

rata nilai psikomotorik kelas eksperimen yaitu 82 termasuk dalam kategori baik. 

Berdasarkan hasil analisis nilai psikomotorik kelas kontrol semua aspek 

mempunyai kriteria tinggi. Rata-rata skor setiap aspek berkategori tinggi. 

Sedangkan rata-rata nilai psikomotorik kelas control sebesar 77 dengan kategori 

baik. 

4.1.1.9.3 Analisis Data Angket 

Penyebaran angket dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

penerimaan siswa terhadap proses pembelajaran yang menerapkan metode 

praktikum aplikatif berorientasi CEP. Hasil penyebaran angket dapat dilihat pada 

Tabel 4.11. 
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Tabel 4.11 Hasil Angket Tanggapan  Siswa terhadap Pembelajaran 

 

No Pertanyaan SS S 

 

KS 

 

TS Jumlah 

Siswa 

1. Saya selalu hadir di kelas selama 

pembelajaran berlangsung 

23 4 0 0 27 

2. Saya memperhatikan setiap penjelasan 

yang diberikan oleh guru 

7 20 0 0 27 

3. Saya belajar sungguh-sungguh karena 

saya senang dengan pelajaran kimia 

materi koloid 

8 19 0 0 27 

4. Saya bersemangat mengikuti pelajaran 

kimia materi pokok koloid 

12 13 2 0 27 

5. Saya berani mengungkapkan 

gagasan/pendapat/jawaban did depan 

kelas 

3 19 4 1 27 

6. Saya mengerjakan setiap tugas yang 

diberikan guru. 

8 17 2 0 27 

7. Saya menjadi lebih aktif dalam 

pembelajaran kimia materi pokok koloid 

dengan menggunakan praktikum 

aplikatif berorientasi CEP 

10 16 1 0 27 

8. Saya lebih tertarik dengan pembelajaran 

yang dikaitkan dengan kejadian sehari-

hari di lingkungan/ pengalaman saya 

seperti yang diterapkan guru. 

13 14 0 0 27 

9. Saya merasa lebih mudah memahami 

materi koloid dengan menggunakan 

praktikum aplikatif berorientasi CEP. 

9 17 1 0 27 

10. Saya tidak mengalami kesulitan selama 

mempelajari kimia materi koloid 

2 19 5 1 27 

11. Saya dapat berdiskusi dan bekerja secara 

kelompok dengan lebih baik setelah 

diterapkannya praktikum aplikatif 

berorientasi CEP pada pembelajaran 

11 13 3 0 27 

12 Saya merasa pembelajaran lebih 

menyenangkan setelah melakukan model 

pembelajaran praktikum aplikatif 

berorientasi CEP 

14 12 1 0 27 

13. Saya membantu teman apabila teman 

mengalami kesulitan 

7 20 0 0 27 

14. Saya berdiskusi dengan teman dalm 

menyelesaikan tugas 

10 16 1 0 27 

15. Saya menyukai sikap guru dalam 

mengajar dengan model praktikum 

aplikatif berorientasi CEP. 

13 12 1 1 27 
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Berdasarkan hasil perhitungan dapat disimpulkan siswa pada kelas 

ekperimen menyukai pembelajaran dengan implementasi praktikum aplikatif 

berorientasi CEP karena lebih menyenangkan, menarik, dan dapat membuat siswa 

lebih mudah memahami konsep materi, hal ini dapat dilihat dari rasa ingin tahu 

siswa yang meningkat dalam pembelajaran dan mereka lebih termotivasi untuk 

giat belajar baik individu maupun kelompok.  

4.2 Pembahasan 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 4 Magelang dengan tujuan 

untuk mengetahui pengaruh dan besarnya pengaruh implementasi praktikum 

aplikatif berorientasi CEP pada materi pokok koloid untuk peningkatan hasil 

belajar kimia siswa kelas XI semester genap yang dianalisis menggunakan uji 

statistik dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran melalui angket yang 

dianalisis secara deskriptif. 

4.2.1 Proses Pembelajaran di Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2013 di SMA 

Negeri 4 Magelang. Alokasi waktu pembelajaran pada kedua kelas relatif sama 

yakni 12 jam pelajaran dalam 6 kali pertemuan. Alokasi waktu untuk setiap 

pertemuan adalah 90 menit. 

Penelitian pada kelas eksperimen menggunakan pembelajaran dengan 

metode praktikum aplikatif berorientasi CEP sedangkan pada kelas kontrol 

pembelajaran menggunakan metode pembelajaran seperti yang biasa digunakan 

guru pengampu yaitu dengan metode praktikum. Pembelajaran pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diawali dengan memberikan pretes kepada siswa 
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untuk mengetahui pengetahuan awal siswa mengenai materi pokok koloid. Setelah 

itu, pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol dilakukan pembagian siswa 

menjadi beberapa kelompok. Kelompok bersifat heterogen, yaitu campuran antara 

siswa yang kemampuan akademiknya rendah, sedang dan tinggi. Setiap siswa 

dalam kelompok akan menerima lembar kerja siswa yang berisi petunjuk 

praktikum yang akan dilakukan, hasil pengamatan praktikum yang harus diisi 

siswa dan soal-soal yang berkaitan dengan materi dan praktikum yang akan 

dilakukan.   

Sebelum praktikum aplikatif berorientasi CEP pada kelas eksperimen dan  

praktikum pada kelas kontrol dilakukan, dengan singkat siswa diberikan 

penjelasan mengenai cara kerja praktikum. Hal tersebut dimaksudkan supaya 

siswa mendapatkan gambaran  dan tidak bingung mengenai cara kerja praktikum. 

Praktikum yang akan dilakukan oleh siswa pada kelas eksperimen merupakan 

aplikasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Praktikum tersebut pada 

akhirnya akan menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan bernilai. Hasil 

pengamatan selama praktikum tersebut selanjutnya dianalisis. Selain itu, siswa 

juga menganalisis modal, harga jual serta keuntungan yang didapat jika produk 

yang dihasilkan pada saat praktikum dijual. Melalui proses analisis tersebut siswa 

menjadi tahu bahwa pelajaran kimia materi pokok koloid banyak manfaatnya 

dalam kehidupan sehari-hari dan juga produk yang dihasilkan mudah dibuat serta 

bisa bernilai ekonomis yang pada akhirnya akan memotivasi siswa untuk 

berwirausaha. 
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Berbeda dengan kelas eksperimen, praktikum yang dilakukan oleh kelas 

kontrol tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan tidak menghasilkan 

suatu produk. Produk-produk yang bisa dibuat yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran hanya disampaikan secara lisan. Praktikum yang dilakukan kelas 

kontrol hanya membuktikan suatu teori dan untuk menemukan konsep sendiri 

oleh siswa. Tetapi dengan metode praktikum ini tetap membuat siswa tertarik dan 

aktif karena metode praktikum pada dasarnya membuat siswa secara aktif 

mengalami dan membuktikan sendiri tentang apa yang sedang dipelajarinya. 

Selanjutnya, salah satu kelompok mempresentasikan dan menjelaskan 

hasil analisisnya di depan kelas dengan ditunjuk peneliti secara acak sehingga tiap 

kelompok harus benar-benar siap dengan hasil analisisnya. Selain 

mempresentasikan hasil pengamatan praktikum, siswa juga memperkenalkan 

produk, lengkap dengan kemasan beserta label yang telah dibuat. Pada kegiatan 

presentasi ini, siswa sangat antusias mendengarkan dan memperhatikan. Hal itu 

dikarenakan produk yang dihasilkan rasa dan tampilannya pasti berbeda antar 

kelompok. Setelah salah satu kelompok selesai melakukan presentasi, peneliti dan 

siswa membahas apa yang dipresentasikan secara bersama-sama dan menarik 

kesimpulan.  Pada saat kegiatan praktikum ini dilakukan penilaian psikomotorik 

oleh peneliti dengan berbagai aspek yang sudah disusun sebelumnya. 

Hal yang sama juga dilakukan di kelas kontrol yaitu salah satu kelompok 

mempresentasikan dan menjelaskan hasil pengamatan dari praktikum yang telah 

dilakukan di depan kelas dengan ditunjuk peneliti secara acak sehingga tiap 

kelompok harus benar-benar siap dengan hasil analisisnya. Pada saat presentasi, 
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terlihat antusias siswa kelas kontrol yang kurang daripada kelas eksperimen. Pada 

kelas eksperimen terlihat begitu antusias karena mereka memperkenalkan dan 

saling mengunggulkan produk yang telah mereka buat. Setelah salah satu 

kelompok selesai melakukan presentasi, peneliti dan siswa membahasnya secara 

bersama-sama dan menarik kesimpulan. Pada saat kegiatan praktikum ini juga 

dilakukan penilaian psikomotorik oleh peneliti dengan berbagai aspek yang sudah 

disusun peneliti sebelumnya. 

Dilihat dari segi kewirausahaan, praktikum aplikatif berorientasi CEP yang 

diterapkan pada kelas eksperimen memberikan pengaruh positif terhadap siswa. 

Selama kegiatan berlangsung, terlihat antusias siswa terhadap produk yang akan 

dibuat. Siswa merasa tertarik dengan kegiatan yang dimulai dengan persiapan alat 

dan bahan, proses membuat produk, sampai dengan pengemasan produk. 

Penggunaan pembelajaran dengan praktikum aplikatif berorientasi CEP  memberi 

kesempatan siswa untuk saling bekerjasama, saling membantu mengkonstruksi 

konsep, melatih mengemukakan pendapat dan menambah keaktifan siswa. 

Pembelajaran ini juga membuat siswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran 

dalam kelas baik dalam menjawab pertanyaan, bertanya maupun dalam 

mengemukakan pendapat.  

Pembelajaran dalam kelas dilakukan baik pada kelas eksperimen maupun 

kontrol dengan metode yang sama yaitu ceramah dan studi literatur. Pada kelas 

eksperimen teori yang disampaikan melalui metode ceramah tetap dikaitkan 

dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa tidak bosan dan menjadi lebih 

tertarik. Selain metode ceramah dilakukan juga studi literatur supaya pengetahuan 
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siswa tidak hanya didapat dari satu buku referensi saja melainkan dari banyak 

sumber termasuk juga dari internet. Selanjutnya siswa pada kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol mempresentasikan hasil studi literaturnya tersebut untuk 

kemudian dibahas bersama dan ditarik kesimpulan. Hal tersebut dilakukan karena 

dengan studi literatur yang dilakukan setiap siswa, informasi yang didapat antara 

siswa satu dengan yang lain dapat berbeda karena sumber informasinya juga 

berbeda.  

Postes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dilaksanakan setelah 

proses pembelajaran selesai untuk memperoleh hasil belajar siswa. Waktu 

pembelajaran pada kelas eksperimen sama dengan kelas kontrol, yaitu 12 jam 

pelajaran. Materi yang dibahas dan urutan materinya sama. 

4.2.2 Pengaruh Implementasi Praktikum Aplikatif Berorientasi CEP 

terhadap Hasil Belajar 

4.2.2.1 Hasil Belajar Kognitif 

Hasil belajar kognitif setelah diberikan perlakuan yang berbeda diperoleh 

rata-rata nilai postes kelas eksperimen yang menerapkan metode praktikum 

aplikatif berorientasi CEP sebesar 92 sedangkan kelas kontrol yang menggunakan 

metode praktikum sebesar 82. Penelitian ini menunjukkan pencapaian rata-rata 

hasil belajar kelas eksperimen yang menggunakan metode praktikum aplikatif 

berorientasi CEP lebih tinggi dari pada kelas kontrol yang menggunakan metode 

praktikum sehingga dapat dikatakan perlakuan dengan metode praktikum aplikatif 

berorientasi CEP meningkatkan hasil belajar kognitif.  
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Penyebab kemampuan kognitif kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas 

kontrol yaitu pada proses pembelajaran kelas eksperimen siswa lebih tertarik 

dalam pembelajaran dan lebih mudah memahami materi karena dikaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari. Perlakuan ini yang membuat siswa mudah dalam 

mengerjakan soal kognitif. Walaupun pada kelas kontrol juga diterapkan metode 

praktikum tetapi praktikum yang dilakukan tidak dikaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari dan tidak menciptakan suatu produk yang berkaitan dengan materi 

sehingga siswa menjadi kurang tertarik untuk belajar dan lebih susah memahami 

materi. Oleh karena itu, rata-rata postes hasil belajar kognitif siswa kelas kontrol 

lebih rendah dari pada kelas eksperimen. 

Analisis hasil belajar kognitif secara statistika meliputi uji normalitas, uji 

kesamaan dua varians, uji rata-rata satu pihak kanan, uji pengaruh antar variabel, 

penentuan koefisien determinasi, uji ketuntasan hasil belajar, dan uji normalized 

gain. Hasil uji normalitas data postes kedua kelas berdistribusi normal. Uji 

kesamaan dua varians, kedua kelas memiliki varians yang tidak berbeda 

(homogen). Perhitungan uji t satu pihak kanan diperoleh thitung = 6,10 sedangkan 

ttabel = 2,01. Jadi thitung > ttabel yang menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar 

kognitif kelompok eksperimen tidak sama dengan rata-rata hasil belajar kimia 

kelompok kontrol dengan rata-rata hasil belajar kognitif kelas eksperimen lebih 

baik dari pada kelas kontrol. Uji pengaruh antar variabel menggunakan koefisien 

korelasi biserial yang menghasilkan rb sebesar 0,80 dan bernilai positif yang 

berarti terdapat pengaruh yang positif setelah pemberian perlakuan dalam 

pembelajaran. Besarnya kontribusi variabel dihitung menggunakan koefisien 
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determinasi (KD) adalah 64% sehingga implementasi praktikum aplikatif 

berorientasi CEP berkontribusi cukup besar terhadap hasil belajar kognitif.  

Peningkatan hasil belajar kognitif dinyatakan dengan uji normalized gain 

berdasarkan nilai pretes dan postes kelas eksperimen dan kelas kontrol.  Kelas 

eksperimen mengalami peningkatan dengan kategori tinggi (<g>= 0,8) lebih 

tinggi dibandingkan dengan peningkatan kelas kontrol yang dikategorikan sedang 

(<g>= 0,5). Implementasi praktikum aplikatif berorientasi CEP dapat 

meningkatkan hasil belajar kognitif siswa pada materi pokok koloid. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya selisih rata-rata hasil pretes dan postes hasil belajar 

kognitif dan harga N- gain yang ditunjukkan pada Gambar 4.1. 

 
           Gambar 4.1 Peningkatan Hasil Belajar Kognitif 

Uji ketuntasan belajar bertujuan untuk mengetahui apakah hasil belajar 

kimia kelas eksperimen dan kelas kontrol telah mencapai ketuntasan belajar atau 

tidak. Ketuntasan belajar individu dapat dilihat dari data hasil belajar siswa dan 

dikatakan tuntas belajar jika hasil belajarnya mendapat nilai 76 atau lebih sesuai 

dengan KKM di SMA Negeri 4 Magelang untuk materi pokok koloid. Hasil 

perhitungan uji ketuntasan belajar baik untuk kelas eksperimen maupun untuk 
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kelas kontrol diperoleh thitung > t(1-)(n-1) , dapat disimpulkan bahwa rata – rata hasil 

belajar kognitif > 76 atau dapat dinyatakan telah mencapai ketuntasan belajar. 

Berdasarkan hasil perhitungan ketuntasan belajar klasikal, diperoleh semua siswa 

di kelas eksperimen dinyatakan tuntas dan pada kelas kontrol 24 siswa dari 28 

siswa dinyatakan tuntas.  

Sesuai penelitian dan analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa rata-

rata hasil belajar kognitif kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol, 

adanya pengaruh yang positif setelah pemberian perlakuan dalam pembelajaran, 

adanya kontribusi variabel yang cukup tinggi, adanya peningkatan dengan 

kategori tinggi berdasarkan nilai pretes dan postes kelas eksperimen, dan 

ketuntasan belajar kelas eksperimen yang lebih besar daripada kelas kontrol. Hal 

tersebut membenarkan hipotesis yang diberikan peneliti yaitu ada pengaruh 

implementasi praktikum aplikatif berorientasi chemoentrepreneurship (CEP) 

terhadap peningkatan hasil belajar kimia siswa di SMA Negeri 4 Magelang. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Supartono dkk. (2009), 

yang menemukan bahwa bahwa rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen 

dengan metode pembelajaran berorientasi CEP sebesar 72,41 dengan ketuntasan 

mencapai 78,38%, sedangkan rata-rata kelas kontrol sebesar 68,68 dengan 

ketuntasan 56,76%. Selain meningkatkan hasil belajar kognitif, dengan praktikum 

aplikatif berorientasi CEP siswa dapat termotivasi untuk berwirausaha. Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mansor & Othman 

(2011) yang menyatakan bahwa kelompok eksperimen yang diberikan 
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pembelajaran dengan bekal entrepreneurship menyatakan  tertarik dan ingin 

menjadi seorang pengusaha. 

4.2.2.2 Hasil Belajar Afektif 

Hasil belajar afektif merupakan hasil belajar yang berkenaan dengan sikap 

siswa selama proses pembelajaran. Perbandingan hasil belajar afektif pada kelas 

eksperimen yang menggunakan pembelajaran dengan praktikum aplikatif 

berorientasi CEP dan kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran 

menggunakan metode praktikum  setelah penelitian dimuat pada Gambar 4.2. 

 
Gambar 4.2 Penilaian Afektif Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Keterangan aspek penilaian : 

1 = kehadiran 

2 = perhatian dalam mengikuti pelajaran 

3 = kejujuran 

4 = tanggung jawab 

5 = kerajinan membawa buku referensi 

6 = partisipasi dalam kegiatan diskusi 

7 = kelengkapan dan kerapian catatan 

8 = menghargai pendapat teman 

9 = sopan santun dalam berkomunikasi 

10 = sikap dan tingkah laku terhadap guru 

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa hasil belajar afektif kelas eksperimen 

lebih baik daripada hasil belajar afektif kelas kontrol. Kemampuan aspek afektif 
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antara kelas eksperimen dengan kontrol menunjukkan adanya pengaruh positif 

terhadap penggunaan pembelajaran dengan metode praktikum aplikatif 

berorientasi CEP pada kelas eksperimen dan metode praktikum pada kelas 

kontrol. Rata-rata kemampuan afektif kelas eksperimen sebesar 4 dengan kategori 

sangat tinggi dan kelas control sebesar 3 dengan kategori tinggi. Pada Gambar 4.2 

terlihat adanya perbedaan rata-rata pada setiap aspek antara kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol. Secara keseluruhan, kelas eksperimen memiliki rata-rata 

skor afektif yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Pada aspek 1, 2, 6, dan 9  yaitu aspek kehadiran, perhatian dalam 

mengikuti pelajaran, partisipasi dalam diskusi, dan sopan santun dalam 

berkomunikasi rata-rata skor kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol 

dengan selisih yang tidak jauh. Hal ini disebabkan karena metode yang diterapkan 

pada kelas eksperimen yaitu praktikum aplikatif berorientasi CEP dan kelas 

kontrol dengan metode praktikum sama-sama menarik untuk siswa sehingga 

menjadikan mereka rajin untuk mengikuti pelajaran dan memperhatikan pelajaran 

dengan baik. Kelas eksperimen dan kelas kontrol juga menunjukkan partisipasi 

dalam diskusi yang baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pertanyaan-

pertanyaan yang disampaikan siswa pada saat salah satu kelompok maju kedepan 

untuk presentasi. Pada kelas eksperimen pembelajaran dilakukan dengan metode 

praktikum aplikatif berorientasi CEP yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari 

dan pada akhirnya akan menghasilkan produk yang bermanfaat dan bernilai 

ekonomis sehingga siswa akan cenderung lebih tertarik mengikuti pelajaran, dan 
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memperlihatkan sikap yang positif dengan memperhatikan pada saat pembelajaran 

baik pada saat kegiatan praktikum, presentasi dan diskusi.   

Pada aspek 3 yaitu aspek kejujuran, kelas eksperimen dan kelas kontrol 

skor yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada kedua kelas memiliki 

tingkat kejujuran dengan kategori tinggi. Siswa percaya diri dengan 

kemampuannya masing-masing terlihat pada saat mengerjakan soal pretes 

maupun postes. Kejujuran yang dimiliki oleh kedua kelas tidak lepas dari peran 

guru SMA Negeri 4 Magelang yang sudah membiasakan siswa untuk bersikap 

jujur. Hal ini ditunjukkan dengan sanksi berupa teguran dan pengurangan nilai 

yang diberikan apabila siswanya ketahuan tidak jujur pada saat mengerjakan soal 

baik pada saat ulangan harian maupun ulangan semester.  

Pada aspek 4 dan 7 yaitu aspek tanggung jawab dan kelengkapan serta 

kerapian catatan, kelas eksperimen memiliki rata-rata skor lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelas kontrol dengan selisih rata-rata skor yang cukup jauh. 

Pada aspek tanggung jawab kelas eksperimen cukup jauh lebih tinggi daripada 

kelas kontrol karena dengan metode praktikum aplikatif berorientasi CEP siswa 

kelas eksperimen secara berkelompok diharuskan membuat sebuah produk yang 

berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari dan kemudian harus 

dipresentasikan di depan kelas dihadapan guru dan kelompok yang lain. Hal itu 

yang membuat siswa kelas eksperimen memiliki tanggung jawab yang lebih 

tinggi, supaya produk mereka nantinya bisa menjadi produk yang terbaik dengan 

penampilan dan harga jual yang paling menarik. Begitupun dengan aspek 

kelengkapan dan kerapian catatan. Metode yang diterapkan pada kelas eksperimen 
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membuat siswa lebih tertarik sehingga siswa juga lebih memperhatikan dan lebih 

semangat dalam melengkapi catatan mereka selama pembelajaran berlangsung. 

Pada aspek 5, 8, dan 10 yaitu aspek kerajinan membawa buku referensi, 

menghargai pendapat teman, dan sikap serta tingkah laku terhadap guru rata-rata 

skor kelas eksperimen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Penerapan praktikum aplikatif berorientasi CEP dengan materi yang dikaitkan 

dengan kehidupan sehari-hari membuat siswa rajin membawa buku referensi dari 

sekolah maupun buku referensi lain. Metode yang menarik tersebut juga membuat 

siswa pada kelas eksperimen lebih menghargai pendapat teman. Hal ini 

ditunjukkan pada saat presentasi hasil praktikum dan produk. Siswa 

mendengarkan pendapat yang diutarakan oleh teman dan dengan antusias 

mendengarkan penjelasan teman yang sedang presentasi karena mereka juga ingin 

mengetahui tentang produk dari kelompok lain. Pada aspek sikap dan tingkah laku 

terhadap guru kelas eksperimen lebih hormat dan patuh pada perintah guru. Hal 

tersebut terjadi karena metode yang diterapkan pada kelas eksperimen menarik 

sehingga membuat sikap siswa baik terhadap guru.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Morgil et 

al. (2009), yang menemukan bahwa rata-rata pretes ranah afektif sebelum 

diberikan pembelajaran kimia dengan praktikum di laboratorium sebesar 2,86 dan 

rata-rata ranah afektif postes setelah pembelajaran dilakukan dengan praktikum di 

laboratorium sebesar 3,62. Terlihat adanya peningkatan rata-rata skor afektif 

antara pretes dan postes. Hal itu menunjukkan bahwa pembelajaran kimia yang 
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dilakukan dengan praktikum di laboratorium berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar afektif siswa.  

4.2.2.3 Hasil Belajar Psikomotorik 

Hasil belajar psikomotorik merupakan hasil belajar yang berkaitan dengan 

keterampilan dan kemampuan bertindak siswa selama proses pembelajaran. 

Penilaian ranah psikomotorik menggunakan lembar observasi atau lembar 

pengamatan yang dilakukan oleh observer. Penilaian ini dilaksanakan ketika siswa 

melaksanakan praktikum. Hasil analisis terhadap rata-rata kedua kelas termasuk 

dalam kategori baik. Nilai rata-rata kelas eksperimen adalah 82 dan kelas kontrol 

77. Perbandingan hasil belajar ranah psikomotorik pada kelas eksperimen yang 

menggunakan pembelajaran dengan praktikum aplikatif berorientasi CEP dan 

kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran menggunakan metode praktikum 

setelah penelitian dimuat pada Gambar 4.3. 

 
         Gambar 4.3 Penilaian Psikomotorik Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Keterangan aspek penilaian : 

1 = persiapan alat dan bahan 

2 = keterampilan menggunakan alat 

3 = ketepatan prosedur praktikum 

4 = kerjasama 

5 = mengamati hasil praktikum 
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6 = Kebersihan alat dan ruang 

7 = menyampaikan hasil praktikum 

8 = pembuatan laporan 

Rata-rata nilai semua indikator dalam kemampuan psikomotor antara kelas 

eksperimen dengan kontrol menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap 

penggunaan pembelajaran dengan metode praktikum aplikatif berorientasi CEP 

pada kelas eksperimen dan metode praktikum pada kelas kontrol. Pada semua 

aspek terlihat kelas eksperimen memiliki rata-rata psikomotorik yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelas kontrol. Hal ini dikarenakan pada kelas eksperimen 

menggunakan metode pembelajaran praktikum aplikatif berorientasi CEP. Metode 

tersebut dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang pada akhirnya akan 

menghasilkan produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomis sehingga siswa 

akan cenderung lebih tertarik mengikuti pelajaran. Ketertarikan siswa tersebut 

ditunjukkan dengan melakukan praktikum secara sungguh-sungguh dan semua 

siswa ikut berpartisipasi aktif dalam praktikum.  

Pada aspek 1 yaitu aspek persiapan alat dan bahan pada kelas eksperimen 

mempunyai rata-rata skor dengan kategori sangat tinggi sedangkan pada kelas 

kontrol mempunyai rata-rata skor dengan kategori tinggi. Metode praktikum 

aplikatif berorientasi CEP yang diterapkan pada kelas eksperimen mengharuskan 

siswa untuk membuat produk dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan. Hal 

tersebut menjadikan siswa pada kelas eksperimen dengan semangat 

mempersiapkan bahan dan alat untuk praktikum dan menjadikan persiapan bahan 

dan alat kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kelas kontrol. Hal tersebut 

ditunjukkan pada saat peneliti meminta untuk mencatat bahan dan alat apa saja 
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yang harus dibawa untuk praktikum, banyak pertanyaan dan pernyataan yang 

diutarakan siswa.  

Pada aspek 7, yaitu menyampaikan hasil praktikum juga terlihat perbedaan 

yang cukup menonjol antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hal tersebut 

terjadi karena siswa pada kelas eksperimen selain memprentasikan hasil 

pengamatan praktikum, siswa juga berlomba-lomba untuk memperkenalkan 

produk yang telah siswa buat. Siswa menyampaikan presentasinya dengan 

semenarik mungkin dan sebaik mungkin supaya produknya tidak kalah dengan 

produk dari kelompok lain. Rata-rata kemampuan psikomotorik kelas eksperimen 

dan kontrol sama-sama mempunyai kategori tinggi. Hal itu menunjukkan bahwa 

implementasi praktikum aplikatif berorientasi CEP berpengaruh positif terhadap 

hasil belajar psikomotorik siswa.  

4.2.2.4  Hasil Angket Tanggapan Siswa 

Berdasarkan hasil analisis angket tanggapan siswa dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan pada kelas eksperimen siswa menyukai pembelajaran dengan 

implementasi praktikum aplikatif berorientasi CEP. Hasil angket tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran dengan implementasi praktikum aplikatif berorientasi CEP 

dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Hasil Angket Tanggapan siswa terhadap pembelajaran dengan 

implementasi praktikum aplikatif berorientasi CEP 

Hasil angket menyatakan bahwa hampir semua pertanyaan dari 15 

pertanyaan, siswa memilih kategori sangat setuju dan setuju. Hal ini mendukung 

hipotesis bahwa implementasi praktikum aplikatif berorientasi CEP berpengaruh 

terhadap hasil belajar kimia materi pokok koloid siswa kelas XI. Sebagian besar 

siswa memberikan tanggapan positif dengan memilih kategori sangat setuju dan 

setuju terhadap masing-masing indikator yang terdapat dalam angket yaitu: (1) 

selalu hadir di kelas selama pembelajaran berlangsung, (2) memperhatikan setiap 

penjelasan yang diberikan oleh guru, (3) pembelajaran dapat membuat belajar 

sungguh-sungguh, (4) pembelajaran membuat siswa lebih bersemangat mengikuti 

pelajaran kimia materi pokok koloid, (5) pembelajaran membuat siswa lebih 

berani mengungkapkan gagasan/pendapat/jawaban di depan kelas, (6) 

pembelajaran dapat membuat siswa menyelesaikan setiap tugas yang diberikan 

guru, (7) pembelajaran membuat siswa lebih aktif, (8) siswa lebih tertarik dengan 

pembelajaran yang dikaitkan dengan kejadian sehari-hari, (9) pembelajaran 

membuat siswa lebih mudah memahami materi koloid, (10) pembelajaran 
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membuat siswa tidak mengalami kesulitan selama mempelajari materi koloid, (11) 

pembelajaran dapat membuat siswa berdiskusi dan bekerja secara kelompok 

dengan lebih baik, (12) pembelajaran lebih menyenangkan, (13) pembelajaran 

dapat membuat siswa untuk membantu temannya apabila mengalami kesulitan, 

(14) pembelajaran dapat membuat siswa terbiasa berdiskusi dengan teman dalam 

menyelesaikan tugas kelompok, (15) siswa menyukai sikap guru dalam mengajar 

dengan model praktikum aplikatif berorientasi CEP. 

Tanggapan siswa terhadap pertanyaan saya selalu hadir di kelas selama 

pembelajaran berlangsung 23 siswa menyatakan sangat setuju dan 4 siswa setuju, 

7 siswa menyatakan sangat setuju dan 20 siswa menyatakan setuju terhadap 

pertanyaan saya memperhatikan setiap penjelasan yang diberikan oleh guru, dan 8 

siswa menyatakan sangat setuju dan 19 menyatakan setuju terhadap pertanyaan 

saya belajar sungguh-sungguh karena senang dengan pelajaran kimia materi 

koloid. Metode pembelajaran yang diberikan oleh peneliti merupakan metode 

yang menarik bagi siswa sehingga siswa selalu hadir di kelas untuk mengikuti 

pelajaran dan membuat siswa memperhatikan penjelasan dari guru. Hasil ini 

didukung dengan rata-rata skor afektif siswa aspek kehadiran kelas eksperimen 

yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Begitu juga rata-rata skor afektif 

aspek perhatian dalam mengikuti pelajaran kelas eksperimen lebih tinggi dengan 

kategori sangat tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol dengan kategori tinggi.  

Pada hasil angket untuk pertanyaan saya berani mengungkapkan 

gagasan/pendapat/jawaban di depan kelas menyatakan 3 siswa menyatakan sangat 

setuju, 19 siswa menyatakan setuju, 4 siswa menyatakan kurang setuju dan 1 
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siswa menyatakan tidak setuju. Hasil angket menyatakan lebih banyak yang setuju 

bahwa mereka berani mengungkapkan gagasan/pendapat/jawaban di depan kelas 

karena dalam pembelajaran yang dilakukan dengan metode praktikum aplikatif 

berorientasi CEP siswa dituntut harus bisa mempresentasikan hasil praktikum dan 

produk di depan kelas serta aktif dalam membangun ide-ide dan melakukan 

kegiatan ilmiah. Siswa terlihat antusias selama pembelajaran ditunjukkan dengan 

munculnya pertanyaan ataupun pendapat yang disampaikan siswa kepada guru 

maupun kepada temannya sendiri. 

Pertanyaan angket saya tidak mengalami kesulitan selama mempelajari 

kimia koloid menunjukkan hasil 2 siswa menyatakan sangat setuju, 12 siswa 

menyatakan setuju, 5 siswa menyatakan kurang setuju, dan 1 siswa tidak setuju. 

Metode praktikum aplikatif berorientasi CEP yang dikaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari membuat siswa lebih mudah untuk mempelajari materi koloid. Hasil 

ini didukung dengan nilai postes hasil belajar kognitif kelas eksperimen yang 

meningkat dan lebih tinggi dari pada kelas kontrol.  

Hasil angket pada pertanyaan saya membantu teman apabila mengalami 

kesulitan yaitu 7 siswa menyatakan sangat setuju dan 20 siswa menyatakan setuju. 

Pada pembelajaran dengan metode yang peneliti terapkan dituntut kerjasama yang 

baik antar anggota kelompok, sehingga siswa harus membantu teman temannya 

yang mengalami kesulitan. 

Hasil tanggapan siswa secara keseluruhan menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan implementasi praktikum aplikatif berorientasi CEP pada 
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kelas eksperimen membuat siswa memahami materi koloid dengan lebih baik, 

sehingga hasil belajarnya lebih maksimal. 

4.2.4 Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran dengan Implementasi 

Praktikum Aplikatif Berorientasi CEP 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat kelebihan 

pembelajaran kimia dengan implementasi praktikum aplikatif berorientasi CEP, 

yaitu sebagai berikut: (1) lebih tercipta suasana pembelajaran kimia yang 

menyenangkan dan menarik karena siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan 

pembelajaran dan bagi siswa adalah hal yang baru, (2) siswa dapat 

mengembangkan sikap ilmiah, (3) guru lebih sebagai fasilitator sehingga siswa 

dapat mengembangkan aktivitas dan lebih memahami materi, (4) terjadi 

kerjasama antar kelompok dalam kegiatan praktikum maupun pembelajaran di 

kelas, (5) siswa dapat lebih kreatif dan inovatif, dan (6) dapat menumbuhkan 

motivasi untuk berwirausaha. 

Selain keunggulan, pada pembelajaran dengan implementasi praktikum 

aplikatif berorientasi CEP dalam pembelajaran kimia juga terdapat kekurangan 

yaitu: (1) Memerlukan peralatan dan bahan praktikum yang tidak biasa ada di 

laboratorium, dan (2) Membutuhkan biaya yang cukup karena adanya produk.  

Solusi untuk mengatasi kekurangan pada pembelajaran dengan 

implementasi praktikum aplikatif berorientasi CEP agar proses pembelajaran 

berjalan lancar yaitu: (1) Peralatan dan bahan praktikum yang tidak biasa ada di 

laboratorium dibawa sendiri oleh siswa maupun guru, dan (2) Merancang 

praktikum aplikatif berorientasi CEP dengan lebih kreatif dan inovatif dengan 
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memanfaatkan bahan disekitar yang mudah didapatkan untuk menghasilkan 

produk yang bernilai ekonomis. 



 
 

 
 

BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : 

(1) Hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotorik kimia siswa yang diberi 

pembelajaran dengan implementasi praktikum aplikatif berorientasi CEP 

lebih baik daripada hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotorik kimia 

siswa yang diberi pembelajaran dengan metode praktikum. 

(2) Implementasi praktikum aplikatif berorientasi CEP pada materi koloid 

berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar kognitif, afektif, dan 

psikomotorik kimia siswa di SMA Negeri 4 Magelang. 

(3) Implementasi praktikum aplikatif berorientasi CEP pada materi koloid 

berkontribusi terhadap peningkatan hasil belajar kognitif kimia siswa di 

SMA Negeri 4 Magelang sebesar 64%. 

(4) Implementasi praktikum aplikatif berorientasi CEP mendapat tanggapan 

yang baik dari siswa. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan penelitian ini adalah 

(1) Guru kimia dapat menggunakan metode praktikum aplikatif berorientasi 

CEP sebagai salah satu variasi metode pembelajaran dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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(2) Pada implementasi praktikum aplikatif berorientasi CEP, hendaknya siswa 

lebih dimotivasi untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

(3) Guru yang melaksanakan pembelajaran dengan metode praktikum aplikatif 

berorientasi CEP hendaknya lebih kreatif dan inovatif dalam merencanakan 

kegiatan praktikum. 

(4) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai metode praktikum aplikatif 

berorientasi CEP terhadap materi pokok yang berbeda agar dapat 

mengetahui keefektifan metode pembelajaran tersebut. 
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Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah Siswa Semester Gasal 

Mata Pelajaran Kimia 

 

 
No 

KELAS EKSPERIMEN 

(XI IPA 3) 
NILAI 

KELAS KONTROL 

(XI IPA 2) 
NILAI 

1 E – 01 58 K – 01 60 

2 E – 02 60 K – 02 58 

3 E – 03 78 K – 03 48 

4 E – 04 80 K – 04 60 

5 E – 05 78 K – 05 70 

6 E – 06 78 K – 06 80 

7 E – 07 60 K – 07 58 

8 E – 08 60 K – 08 68 

9 E – 09 60 K – 09 28 

10 E – 10 78 K – 10 48 

11 E – 11 58 K – 11 58 

12 E – 12 58 K – 12 58 

13 E – 13 58 K – 13 60 

14 E – 14 80 K – 14 60 

15 E – 15 70 K – 15 70 

16 E – 16 25 K – 16 70 

17 E – 17 58 K – 17 70 

18 E – 18 60 K – 18 70 

19 E – 19 60 K – 19 70 

20 E – 20 28 K – 20 78 

21 E – 21 78 K – 21 70 

22 E – 22 48 K – 22 88 

23 E – 23 60 K – 23 58 

24 E – 24 60 K – 24 60 

25 E – 25 60 K – 25 28 

26 E – 26 28 K – 26 70 

27 E – 27 78 K – 27 78 

28 - - K – 28 88 

 

 

Lampiran 1 
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SILABUS 

 

Nama Sekolah   : SMA Negeri 4 Magelang 

Mata Pelajaran  : KIMIA 

Kelas/Semester  : XI/2 

Standar Kompetensi           : 5. Menjelaskan sistem dan sifat koloid serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Alokasi Waktu  : 12 jam (2 jam untuk UH) 

Kompetensi dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator  Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

bahan/alat 

5.1  

Mengelompok-

kan sifat-sifat 

koloid dan 

penerapannya 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 

 Sistem 

koloid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Melakukan percobaan 

pengelompokkan 

berbagai sistem koloid. 

 

 

 

 Mengklasifikasikan 

jenis koloid. 

 Melakukan praktikum 

aplikatif berorientasi 

CEP mengenai fase 

terdispersi dan fase 

pendispersi dengan 

membuat selai tempe 

secara berkelompok. 

 Menganalisis cara 

pemasaran, modal,  

serta harga jual selai 

tempe yang telah 

 Menjelaskan pengertian sistem koloid. 

 Mengelompokkan suspensi kasar, 

larutan sejati dan koloid berdasarkan 

data hasil pengamatan 

(homogen/heterogen, dan penyaringan)  

 

 Mengelompokkan jenis koloid 

berdasarkan fase terdispersi dan fase 

pendispersi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jenis 

tagihan 

Tugas 

individu 

Ulangan  

 Bentuk 

instrum

en 

laporan 

tertu

lis, 

Tes 

tertu

lis 

 6 jam  Sumber 

Buku 

kimia 

Internet  

 Bahan  

Lembar 

kerja,  

Proje

ctor, 

komp

uter 

 

L
a
m

p
ira

n
 2

 
9
5

 



96 
 

 
 

Kompetensi dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator  Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

bahan/alat 

 

 

 Sifat koloid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peranan  

koloid 

dalam 

kehidupan 

dibuat. 

 

 Melakukan percobaan 

sifat-sifat koloid secara 

kelompok. 

 Melakukan praktikum 

aplikatif berorientasi 

CEP mengenai salah 

satu sifat koloid yaitu 

koloid pelindung 

dengan membuat es 

krim. 

 Menganalisis cara 

pemasaran, modal,  

serta harga es krim 

yang telah dibuat. 

 

 Mengidentifikasi 

peranan koloid di 

industri kosmetik, 

makanan, farmasi. 

 Melakukan praktikum 

aplikatif berorientasi 

CEP mengeani 

peranan koloid dengan 

membuat jamu beras 

 

 

 Mendeskripsikan sifat-sifat koloid 

(effek Tyndall, gerak Brown, dialisis, 

elektroforesis, koagulasi, koloid 

pelindung, adsorpsi koloid) 

  Menjelaskan koloid liofob dan liofil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mendeskripsikan peranan koloid di 

industri kosmetik, makanan, dan 

farmasi 

9
6
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Kompetensi dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator  Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

bahan/alat 

kencur. 

 Menganalisis cara 

pemasaran, modal,  

serta harga jual jamu 

beras yang telah 

dibuat. 

5.2 Membuat 

berbagai 

sistem koloid 

dengan bahan-

bahan yang 

ada di 

sekitarnya. 

 

 Pembuatan 

koloid (cara 

kondensasi, 

dispersi, 

peptisasi) 

 Melakukan percobaan 

pembuatan koloid 

secara berkelompok . 

 Melalui studi literatur 

(perpustakaan, koran, 

majalah, media 

elektrinik) 

mengidentifikasi jenis 

koloid yang 

mencemari 

lingkungan. 

 Menjelaskan proses pembuatan koloid 

melalui percobaan. 

 

 Mengidentifikasi jenis koloid yang 

mencemari lingkungan. 

 Jenis 

tagihan 

Tugas 

kelompo

k 

Ulangan  

 Bentuk 

instrum

en 

Performa

ns 

(kinerja 

dan 

sikap) , 

laporan 

tertulis, 

Tes 

tertulis  

 

4 jam   Sumber 

Buku 

kimia, 

internet 

 Bahan  

Lembar 

kerja, 

Bahan/alat 

untuk 

praktek 

9
7
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 1 

(Kelas Eksperimen) 

 

Nama Sekolah  : SMA N 4 Magelang 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas/Semester : XI / II 

Pokok Materi  : Sistem koloid 

Sub Pokok Materi : Komponen dan jenis-jenis koloid 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Tahun Pelajaran : 2012/2013 

 

A. Standar Kompetensi 

Menjelaskan sistem dan sifat koloid serta penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

B. Kompetensi Dasar 

Mengelompokkan sifat-sifat koloid dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

C. Indikator 

1. Kognitif 

a. Produk 

1. Mengelompokkan campuran ke dalam suspensi kasar, larutan sejati 

dan koloid. 

2. Mengelompokkan jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan fase 

pendispersi. 

b. Proses 

1. Melakukan praktikum mengenai pengelompokkan campuran ke 

dalam suspensi kasar, larutan sejati dan koloid. 

2. Melakukan praktikum aplikatif berorientasi CEP mengenai jenis 

koloid berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersi yaitu 

dengan pembuatan selai tempe. 

3. Memperhatikan penjelasan guru tentang jenis koloid berdasarkan 

fase terdispersi dan fase pendispersi. 
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4. Mengerjakan latihan soal tentang sistem koloid dan jenis koloid 

2. Psikomotor 

a.) Terampil dalam kegiatan tanya jawab mengenai sistem koloid dan 

jenis koloid. 

b.) Terampil dalam kegiatan praktikum mengenai pengelompokkan 

campuran ke dalam suspensi kasar, larutan sejati, dan koloid. 

c.) Terampil dalam kegiatan praktikum aplikatif berorientasi CEP 

mengenai jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan fase 

pendispersi yaitu dengan pembuatan selai tempe. 

d.) Secara individu mengerjakan latihan soal mengenai sistem koloid 

dan jenis koloid. 

3. Afektif 

a. Karakter / Sikap  : Berpikir kreatif, kritis, dan logis, mempunyai rasa 

ingin tahu, jujur, dan bertanggung jawab, peduli, serta berperilaku 

santun. 

b. Ketrampilan Sosial : bekerja sama, menyampaikan pendapat, menjadi 

pendengar yang baik, dan menanggapi pendapat orang lain. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Kognitif 

a. Produk 

1.) Siswa kelas XI dapat mengelompokkan campuran ke dalam : 

a.) Suspensi kasar 

b.) Larutan sejati 

c.) Koloid 

2.) Siswa kelas XI dapat mengelompokkan jenis koloid berdasarkan : 

a.) Fase terdispersi 

b.) Fase pendispersi 

b. Proses  

1. Melalui kegiatan praktikum, siswa kelas XI dapat mengelompokkan 

campuran ke dalam : 
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a) Suspensi kasar 

b) Larutan sejati 

c) Koloid  

2. Melalui kegiatan praktikum aplikatif berorientasi CEP yaitu 

pembuatan selai tempe, siswa kelas XI dapat menjelaskan jenis 

koloid berdasarkan : 

a) Fase terdsispersi 

b) Fase pendispersi 

3. Melalui penjelasan dari guru siswa kelas XI dapat mengelompokkan 

jenis koloid berdasarkan : 

a.) Fase terdispersi 

b.) Fase pendispersi 

4. Melalui latihan soal dari guru siswa kelas XI dapat mengerjakan 

soal tentang : 

a.) sistem koloid  

b.) jenis koloid 

2. Psikomotor 

1. Siswa kelas XI dengan terampil mengikuti kegiatan tanya jawab di 

kelas mengenai : 

a. Sistem koloid 

b. Jenis koloid 

2. Siswa kelas XI  dengan terampil mengikuti kegiatan praktikum 

mengenai pengelompokan campuran ke dalam : 

a. Suspensi kasar 

b. Larutan sejati 

c. Koloid 

3. Siswa kelas XI dengan terampil mengikuti kegiatan praktikum aplikatif 

berorientasi CEP pembuatan selai tempe yang berkaitan dengan 

pengelompokan jenis koloid berdasarkan : 

a. Fase terdispersi 

b. Fase pendispersi 
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4. Siswa kelas XI secara individu dapat mengerjakan latihan soal 

mengenai : 

a. Sistem koloid 

b. Jenis koloid 

3. Afektif  

a. Karakter / Sikap 

Siswa kelas XI dapat terlibat aktif dalam pembelajaran dan menunjukkan 

karakter berpikir kreatif, kritis, dan logis; mempunyai rasa ingin tahu, 

jujur, dan berperilaku santun. 

b. Ketrampilan Sosial 

Siswa kelas XI dapat bekerja sama, aktif menyampaikan pendapat, menjadi 

pendengar yang baik, dan menanggapi pendapat orang lain dalam 

diskusi.  

 

E. Materi Pembelajaran 

Sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak 

antara larutan dan suspensi (suspensi = campuran kasar). Sistem koloid 

mempunyai sifat khas yang berbeda dari sifat larutan ataupun suspensi. Berikut 

adalah perbedaan antara larutan, koloid dan suspensi. 

 

Larutan (Dispersi 

Molekuler) 

Koloid (Dispersi 

Koloid) 

Suspensi (Dispersi 

Kasar) 

Contoh : larutan gula Contoh : campuran 

susu dengan air 

Contoh : Campuran 

air dengan pasir 

Homogen, tak dapat 

dibedakan walaupun 

menggunakan 

mikroskop ultra. 

Secara makroskopis 

bersifat homogen 

tetapi heterogen jika 

diamati dengan 

mikroskop ultra 

Heterogen 

Semua partikelnya Partikelnya berdimensi Salah satu atau semua 
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berdimensi (panjang, 

lebar, atau tebal) 

kurang dari 1 nm. 

antara 1 nm sampai 

100 nm. 

dimensi partikelnya 

lebih besar dari 100 

nm. 

Satu fase Dua fase Dua fase 

Stabil Pada umumnya stabil Tidak stabil 

Tidak dapat disaring Tidak dapat disaring 

kecuali dengan 

penyaring ultra 

Dapat disaring 

 

Sistem koloid terdiri atas dua komponen, yaitu zat yang didispersikan 

disebut fase terdispersi dan medium yang digunakan untuk mendispersikan 

disebut medium pendispersi. 

Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan campuran yang 

tergolong larutan, koloid, atau suspensi. 

Contoh larutan : larutan gula, larutan garam, alkohol 70%, dan air laut. 

Contoh koloid : susu cair, santan, jelli, selai, mentega, dan mayonais. 

Contoh suspensi : campuran air dengan tanah, campuran kopi dengan air. 

 

Jenis-jenis koloid  

4) Koloid yang fase terdispersinya padat disebut sol. Ada tiga jenis sol yaitu 

sol padat (padat dalam padat), sol cair (padat dalam cair), dan sol gas 

(padat dalam gas). 

5) Koloid yang fase teridpersinya cair disebut emulsi. Ada tiga jenis emulsi 

yaitu emulsi padat (cair dalam padat), emulsi cair (cair dalam cair), dan 

emulsi gas (cair dalam gas). 

6) Koloid yang fase terdispersinya gas disebut buih. Hanya ada dua jenis 

buih yaitu buih padat dan buih cair. Campuran antara gas dengan gas 

selalu bersifat homogen, jadi merupakan larutan, bukan koloid. Dengan 

demikian ada 8 jenis koloid, seperti yang tercantum dalam tabel. 
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No 
Fase 

Terdispersi 

Fase 

Pendispersi 
Nama Contoh 

1. Padat Gas Aerosol Asap, debu di udara 

2. Padat Cair Sol Sol emas, tinta, cat 

3. Padat Padat  Sol padat Intan hitam, gelas 

berwarna 

4. Cair Gas Aerosol Kabut dan awan 

5. Cair Cair Emulsi Susu, santan, minyak ikan 

6. Cair Padat Emulsi padat Jelli, mutiara 

7. Gas Cair Buih Buih sabun, krim kocok 

8. Gas Padat Buih padat Karet busa, batu apung 

 

Proses-proses di alam sekitar kita banyak berhubungan dengan Sistem 

koloid. Kegunaan dari cabang ilmu “Kimia Koloid” terdapat diberbagai 

bidang. Dalam bidang industri, kimia koloid banyak dimanfaatkan pada 

pembuatan berbagai produk antara lain selai tempe, biskuit, keju, mentega, cat, 

tinta, obat-obatan, kosmetika, dan insektisida. Fakta-fakta ini menunjukkan 

betapa luas peranan sistem koloid dalam kehidupan kita. 

 

F. Metode Pembelajaran 

Ceramah, Praktikum, dan Tanya Jawab 

 

G. KBM 

No. Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

1. Pendahuluan   

1.1 Siswa mendengarkan guru yang menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. 

1.2 Siswa diberi motivasi pentingnya mempelajari 

materi sistem koloid oleh guru. 

 10 menit 
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2. Kegiatan Inti 

2.1 Siswa diminta memberikan pendapatnya tentang 

campuran yang dicontohkan oleh guru. 

(eksplorasi) 

2.2 Guru mengoreksi dan memberikan penekanan 

terhadap pendapat siswa. (konfirmasi) 

2.3 Siswa melakukan praktikum mengenai 

pengelompokkan campuran ke dalam suspensi 

kasar, larutan sejati, dan koloid secara 

berkelompok. (elaborasi) 

2.4 Siswa melakukan praktikum aplikatif berorientasi 

CEP mengenai pengelompokan jenis koloid 

berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersi 

yaitu dengan pembuatan selai tempe. (elaborasi) 

2.5 Perwakilan dari masing-masing kelompok 

mempresentasikan mengenai praktikum yang 

telah dilakukan serta analisis mengenai modal dan 

keuntungan jika produk (selai tempe) dijual. 

(elaborasi) 

2.6 Siswa bertanya atau memberikan pendapat 

mengenai yang dipresentasikan oleh perwakilan 

kelompok. (elaborasi) 

2.7 Guru mengoreksi dan memberikan penekanan 

terhadap pendapat dari siswa. (konfirmasi) 

2.8 Siswa mendengarkan penjelasan lebih lanjut dari 

guru mengenai pengelompokan jenis koloid 

berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersi. 

(elaborasi) 

2.9 Siswa bertanya mengenai penjelasan guru yang 

kurang dimengerti. (elaborasi) 

2.10 Guru menjawab pertanyaan dari siswa. 

70 menit 
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(konfirmasi) 

3. Penutup  

3.1 Siswa dengan bimbingan guru menarik 

kesimpulan secara umum mengenai materi 

pelajaran yang telah dipelajari.  

3.2 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan selanjutannya. 

10 menit 

 

 

H. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Buku Kimia Kelas XI semester 2 dan buku lain yang relevan. 

2. Website yang memuat informasi yang berhubungan dengan sistem koloid. 

3. Lembar Kerja Siswa 

4. Laboratorium 

 

I. Penilaian  

1. Ranah Kognitif  

Prosedur  : Test tertulis 

Jenis Tagihan  : Ulangan harian 

Instrumen  : Soal  

2. Ranah Afektif 

Prosedur  : Observasi langsung 

Instrumen  : Lembar Observasi berbentuk Check List 

3. Ranah Psikomotor  

Prosedur  : Observasi langsung 

Instrumen  : Lembar observasi berbentuk Check List 
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Lembar Kerja Siswa 

 

PRAKTIKUM 

SISTEM KOLOID  

 

A. TUJUAN  

Mengetahui perbedaan antara larutan sejati, sistem koloid, dan 

suspensi serta mempelajari tentang pengelompokan jenis koloid berdasarkan 

fase terdispersi dan medium pendispersi.  

B. ALAT DAN BAHAN 

Alat : 

1. Beaker glass (100 ml dan 200 ml) 

2. Pengaduk 

3. Corong 

4. Kertas saring 

5. Alu dan lumpang 

6. Pembakar spiritus 

Bahan : 

1. Susu bubuk  

2. Terigu 

3. Gula pasir 

4. Kopi 

5. Garam

6. Santan 

7. Air 

8. 40 gram tempe segar 

9. 50 gram gula pasir 
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C. CARA KERJA 

I. Mengelompokkan campuran ke dalam larutan sejati, koloid, dan 

suspensi 

1. Siapkan 6 buah beaker glass. 

2. Buatlah campuran dalam masing-masing beaker glass : 

a. susu bubuk + air dalam beaker glass 1 

b. terigu + air dalam beaker glass 2 

c. gula pasir + air dalam beaker glass 3 

d. kopi + air dalam beaker glass 4 

e. garam + air dalam beaker glass 5 

f. Santan dalam beaker glass 6 

3. Aduklah setiap campuran, perhatikan zat yang dicampurkan larut atau 

tidak. 

4. Diamkan campuran itu. Catat apakah campuran stabil/tidak, 

bening/keruh. 

5. Saringlah setiap campuran. Catat manakah yang meninggalkan residu 

dan apakah hasil penyaringan bening atau keruh. 

II. Pembuatan selai tempe 

1. Iris tempe tipis-tipis 

2. Kukus tempe selama 15 menit, kemudian haluskan dengan 

menggunakan alu. 

3. Masukkan tempe yang sudah halus, gula pasir, coklat bubuk, air dan 

garam dalam gelas kimia, kemudian panaskan di atas pembakar 

spiritus sambil sesekali diaduk agar tidak mengerak dan panasnya 

merata. 

4. Bila dicicipi rasa mentah atau bau langu kedelai telah hilang, berarti 

selai tempe sudah matang. 

  



108 
 

 
 

D. DATA HASIL PENGAMATAN 

I. Mengelompokkan campuran ke dalam larutan sejati, koloid, dan 

suspensi. 

Campuran Keadaan awal Keadaan akhir 

Susu bubuk + air   

Terigu + air   

Gula pasir + air   

Kopi + air   

Garam + air   

Santan    

 

II. Pembuatan Selai Tempe 

Zat Perlakuan Keadaan awal Keadaan akhir 

 

 

 

 

 

 

   

 

E. PERTANYAAN 

1. Dari percobaan yang telah dilakukan, campuran-campuran manakah yang 

termasuk ke dalam larutan sejati, koloid atau suspensi? 

2. Jelaskan perbedaan antara suspensi kasar, larutan sejati dan koloid ! 

3. Jelaskan secara singkat cara pembuatan selai tempe ! 

4. Sebutkan jenis koloid pada selai tempe, kemudian tentukan fase terdispersi 

dan medium pendispersinya ! 

 JAWABAN 

1. susu bubuk + air = koloid 

 terigu + air = suspensi 

 gula pasir + air = larutan sejati 

 kopi + air = suspensi 

 garam + air = larutan sejati 

 santan = koloid 

2.  
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Larutan Sejati Koloid  Suspensi  

Homogen, tak dapat 

dibedakan walaupun 

menggunakan 

mikroskop ultra. 

Secara makroskopis 

bersifat homogen 

tetapi heterogen jika 

diamati dengan 

mikroskop ultra 

Heterogen 

Semua partikelnya 

berdimensi (panjang, 

lebar, atau tebal) 

kurang dari 1 nm. 

Partikelnya berdimensi 

antara 1 nm sampai 

100 nm. 

Salah satu atau semua 

dimensi partikelnya 

lebih besar dari 100 

nm. 

Satu fase Dua fase Dua fase 

Stabil Pada umumnya stabil Tidak stabil 

Tidak dapat disaring Tidak dapat disaring 

kecuali dengan 

penyaring ultra 

Dapat disaring 

  

3. Tempe diiris tipis, dikukus selama 15 menit, kemudian dihaluskan. Tempe 

yang telah halus dicampur dengan gula pasir, coklat bubuk, air dan garam lalu 

dimasak. Agar tidak mengerak/gosong dan panasnya merata, sekali-kali selai 

ini diaduk-aduk sampai tidak tercium bau langu. 

4. Emulsi padat 

 Fase terdispersi : cair 

 Medium pendispersi : padat 

 

F. KESIMPULAN 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 2 

(Kelas Eksperimen) 

 

Nama Sekolah  : SMA N 4 Magelang 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas/Semester : XI / II 

Pokok Materi  : Sistem koloid 

Sub Pokok Materi : Sifat-sifat Koloid 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Tahun Pelajaran : 2012/2013 

 

A. Standar Kompetensi 

Menjelaskan sistem dan sifat koloid serta penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

B. Kompetensi Dasar 

Mengelompokkan sifat-sifat koloid dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

C. Indikator 

1. Kognitif 

a. Produk 

1. Mendeskripsikan sifat-sifat koloid (effek Tyndall, gerak Brown, 

dialisis, elektroforesis,  koagulasi, koloid pelindung, dan adsorpsi 

koloid). 

2. Menjelaskan koloid liofob dan liofil. 

b. Proses 

1. Melakuakan kegiatan praktikum mengenai sifat-sifat koloid. 

2. Melakukan kegiatan praktikum aplikatif berorientasi CEP 

mengenai salah satu sifat koloid (koloid pelindung) yaitu 

pembuatan es krim.  
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3. Memperhatikan penjelasan guru mengenai sifat-sifat koloid (efek 

Tyndall, gerak Brown, dialisis, elektroforesis, koagulasi, koloid 

pelindung, dan adsorpsi koloid) 

4. Memperhatikan penjelasan guru tentang koloid liofil dan liofob. 

2. Psikomotor 

a.) Terampil dalam melakukan kegiatan praktikum mengenai sifat-sifat 

koloid. 

b.) Terampil dalam melakukan kegiatan praktikum aplikatif berorientasi 

CEP mengenai salah satu sifat koloid (koloid pelindung) yaitu 

pembuatan es krim. 

c.) Terampil dalam kegiatan tanya jawab mengenai sifat-sifat koloid serta 

koloid liofil dan liofob. 

d.) Secara individu mengerjakan latihan soal dan tugas mengenai sifat-sifat 

koloid serta koloid liofil dan liofob. 

3. Afektif 

a. Karakter / Sikap  : Berpikir kreatif, kritis, dan logis, mempunyai rasa 

ingin tahu, jujur, dan bertanggung jawab, peduli, serta berperilaku 

santun. 

b. Ketrampilan Sosial : menyampaikan pendapat, menjadi pendengar 

yang baik, dan menanggapi pendapat orang lain. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Kognitif 

a.) Produk 

1. Siswa kelas XI dapat mendeskripsikan sifat-sifat koloid, yaitu : 

a. Efek Tyndall 

b. Gerak Brown 

c. Dialisis 

d. Elektroforesis 

e. Koagulasi 

f. Koloid pelindung 
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g. Adsorpsi koloid 

2. Siswa kelas XI dapat menjelaskan : 

a. koloid liofil  

b. koloid liofob 

b.) Proses  

1. Melalui kegiatan praktikum siswa kelas XI dapat menjelaskan sifat-

sifat koloid. 

2. Melalui kegiatan praktikum aplikatif berorientasi CEP siswa kelas 

XI dapat menjelaskan sifat koloid yaitu koloid pelindung pada 

proses pemnuatan es krim. 

3. Melalui penjelasan dari guru siswa kelas XI dapat mendeskripsikan 

sifat-sifat koloid, yaitu : 

a.) Efek Tyndall 

b.) Gerak Brown 

c.) Dialysis 

d.) Elektroforesis 

e.) Koagulasi 

f.) Koloid pelindung 

g.) Adsorpsi koloid 

4. Melalui penjelasan dari guru siswa kelas XI dapat mengkaji tentang 

: 

a.) koloid liofil 

b.) koloid liofob. 

2. Psikomotor 

1.) Siswa kelas XI dengan terampil melakukan kegiatan praktikum 

mengenai sifat-sifat koloid. 

2.) Siswa kelas XI dengan terampil melakukan praktikum aplikatif 

berorientasi CEP mengenai koloid pelindung dalam proses pembuatan 

es krim. 

3.) Siswa kelas XI dengan terampil mengikuti kegiatan tanya jawab di 

kelas mengenai : 
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a. sifat-sifat koloid 

b. Koloid liofil 

c. Koloid liofob 

4.) Siswa kelas XI secara individu dapat mengerjakan latihan soal dan 

tugas mengenai  : 

d. sifat-sifat koloid 

e. koloid liofil 

f. koloid liofob 

3. Afektif  

a. Karakter / Sikap 

Siswa kelas XI dapat terlibat aktif dalam pembelajaran dan menunjukkan 

karakter berpikir kreatif, kritis, dan logis; mempunyai rasa ingin tahu, 

jujur, dan berperilaku santun. 

b. Ketrampilan Sosial 

Siswa kelas XI dapat aktif menyampaikan pendapat, menjadi pendengar 

yang baik, dan menanggapi pendapat orang lain dalam diskusi.  

 

E. Materi Pembelajaran 

Sifat-sifat koloid : 

(1) Efek Tyndall 

Jika seberkas cahaya masuk ke ruangan gelap melalui suatu celah, 

maka berkas cahaya itu akan terlihat jelas. Sebab partikel-partikel debu 

dalam ruangan yang berukuran koloid akan menghamburkan cahaya 

tersebut. Hal ini disebut efek Tyndall. 

(2) Gerak Brown 

Gerakan zig-zag dari partikel koloid dalam medium pendispersi 

gerak brown. 

(3) Muatan Koloid 

a. Elektroforesis 
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Pergerakan partikel koloid di bawah pengaruh medan listrik 

disebut elektroforesis. Pada peristiwa elektroforesis, partikel-partikel 

koloid dinetralkan muatannya dan digumpalkan pada elektroda 

b. Adsorpsi 

Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan suatu molekul atau ion pada 

permukaan zat. Muatan koloid terjadi karena adsorpsi ion-ion tertentu. 

Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan suatu molekul atau ion pada 

permukaan zat. Sebagai contoh, koloid Fe(OH)3 dalam air menyerap ion-

ion H
+
 sehingga ia bermuatan positif, sedangkan koloid As2S3 bermuatan 

negatif karena menyerap S
2-

. 

Sifat adsorpsi dari Sistem koloid dapat kita manfaatkan antara lain, 

pada proses penyembuhan sakit perut (diare) oleh serbuk karbon (norit) 

dan proses pemutihan gula pasir. 

(4) Koagulasi 

Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid membentuk 

endapan. Dengan terjadinya koagulasi, berarti zat terdispersi tidak lagi 

membentuk koloid. Koagulasi dapat terjadi secara fisik seperti pemanasan, 

pendinginan dan pengadukan atau secara kimia seperti penambahan 

elektrolit, dan pencampuran koloid yang berbeda muatan. 

(5) Koloid Pelindung 

Koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain 

dari proses koagulasi atau penggumpalan. Koloid pelindung ini akan 

membungkus partikel zat terdispersi sehingga tidak dapat lagi 

mengelompok. Contoh koloid pelindung adalah gelatin dalam es krim dan 

kasein dalam air susu. 

(6) Dialisis 

Dialisis adalah pemurnian medium pendispersi dari elektrolit. 

Koloid dimasukkan ke dalam kantong yang terbuat dari selaput semi 

permiabel,yaitu selaput yang dapat dilewati molekul atau ion tetapi tidak 

dapat dilewati partikel koloid. Jika kantong yang berisi koloid itu 

dimasukkan ke dalam air mengalir, maka ion-ion pengganggu akan 
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menembus selaput masuk ke dalam air, sedangkan partikel koloid tetap 

tinggal di dalam kantong. 

(7) Koloid Liofil dan koloid Liofob 

Koloid yang memiliki medium dispersi cair dibedakan atas koloid 

liofil dan koloid liofob. Suatu koloid disebut koloid liofil apabila terdapat 

gaya tarik-menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan 

mediumnya. Liofil berarti suka cairan (Yunani: lio = cairan, philia = 

suka). Sebaliknya, suatu koloid disebut koloid liofob jika gaya tarik-

menarik tersebut tidak ada atau sangat lemah. Liofob berarti tidak suka 

cairan (Yunani: lio = cairan, phobia = takut atau benci). Jika medium 

dispersi yang dipakai adalah air, maka kedua jenis koloid di atas masing-

masing disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob. 

Contoh: 

 Koloid hidrofil: sabun, detergen, agar-agar, kanji, dan gelatin. 

 Koloid hidrofob: sol belerang, sol Fe(OH)3, sol-sol sulfida, dan sol-

sol logam. 

Tabel 1. Perbandingan Sifat Sol Hidrofil dengan Sol Hidrofob 

Sol Hidrofil Sol Hidrofob 

Mengadsorpsi mediumnya. 

Dapat dibuat dengan konsentrasi yang 

relatif besar. 

Tidak mudah digumpalkan dengan 

penambahan elektrolit. 

Viskositas lebih besar daripada 

mediumnya. 

Bersifat reversible. 

Efek Tyndall lemah. 

Tidak mengadsorpsi mediumnya. 

Hanya stabil pada konsentrasi kecil 

 

Mudah menggumpal pada  penambahan 

elektrolit. 

Viskositas hamper sama dengan 

mediumnya. 

Tidak reversible. 

Efek Tyndall lebih jelas. 

 

 

 

F. Metode Pembelajaran 

Ceramah, Praktikum, dan Tanya Jawab 

 

G. KBM 
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No. Kegiatan Alokasi Waktu 

1. Pendahuluan   

1.1 Siswa mendengarkan kompetensi dasar dan 

tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

1.2 Siswa diberikan motivasi pentingnya mempelajari 

materi sifat-sifat koloid oleh guru. 

 10 menit 

2. Kegiatan Inti 

2.1 Siswa diminta untuk menyebutkan sifat-sifat 

koloid yang diketahui. (eksplorasi) 

2.2 Guru mengoreksi jawaban yang disampaikan 

siswa. (konfirmasi) 

2.3 Siswa melakukan praktikum mengenai sifat 

koloid efek tyndall) secara berkelompok. 

(elaborasi) 

2.4 Siswa melakukan praktikum aplikatif 

berorientasi CEP mengenai koloid pelindung 

dalam pembuatan es krim. (elaborasi) 

2.5 Perwakilan dari masing-masing kelompok 

mempresentasikan mengenai praktikum yang 

telah dilakukan serta analisis modal dan 

keuntungan jika produk (es krim) dijual. 

(elaborasi) 

2.6 Siswa lain bertanya atau memberikan pendapat 

mengenai yang dipresentasikan oleh perwakilan 

kelompok. (elaborasi) 

2.7 Guru mengoreksi dan memberikan penekanan 

terhadap pendapat dari siswa. (konfirmasi) 

2.8 Siswa diminta untuk menyebutkan contoh sifat 

koloid yang ada disekitarnya. (eksplorasi) 

2.9 Guru mengoreksi dan memberikan penekanan 

70 menit 
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terhadap jawaban siswa. (konfirmasi) 

2.10 Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai 

koloid liofil dan liofob. (elaborasi) 

2.11 Siswa diberi kesempatan untuk bertanya 

mengenai materi yang belum jelas. (eksplorasi) 

2.12 Guru memberikan jawaban atas pertanyaan 

siswa. (konfirmasi) 

3. Penutup  

3.1 Siswa dengan bimbingan guru menarik 

kesimpulan secara umum mengenai materi 

pelajaran yang telah diajarkan  

3.2 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan selanjutannya. 

 10 menit 

 

 

H. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Buku Kimia Kelas XI semester 2 dan buku lain yang relevan. 

2. Website yang memuat informasi yang berhubungan dengan sifat-sifat 

koloid. 

3. Laboratorium  

4. Komputer/laptop dan LCD 

I. Penilaian  

1. Ranah Kognitif  

Prosedur  : Test tertulis 

Jenis Tagihan  : Ulangan harian 

Instrumen  : Soal  

2. Ranah Afektif 

Prosedur  : Observasi langsung 

Instrumen  : Lembar Observasi berbentuk Check List 

3. Ranah Psikomotor  

Prosedur  : Observasi langsung 
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Instrumen  : Lembar observasi berbentuk Check List 
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Lembar Kerja Siswa 

PRAKTIKUM 

SIFAT-SIFAT KOLOID 

 

A. TUJUAN 

Mengetahui sifat-sifat koloid dan mengetahui cara pembuatan es krim 

 

B. ALAT DAN BAHAN 

Alat dan Bahan Percobaan Efek Tyndall  

a. Susu 

b. Garam 

c. Air 

d. Senter 

e. Gelas Kimia 

Alat dan Bahan Pembuatan Es Krim 

1) Gelas kimia 

2) Mixer 

3) Pembakar Spiritus 

4) Tepung maizena 5 gram 

5) Susu 20 ml 

6) Garam secukupnya 

7) Daging buah durian (sesuai selera), diblender sampai halus 

8) Putih telur 1 butir, dimixer sampai kaku 

9) Gula pasir 5 gram 

10) Vanili secukupnya 
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C. CARA KERJA 

I. PERCOBAAN EFEK TYNDALL 

1. Siapkan 3 gelas kimia kemudian isilah masing – masing gelas dengan 

campuran berikut ini : 

a. Air 

b. Air dengan Garam 

c. Air dengan Susu 

2. Aduk campuran tersebut 

3. Ambil senter dan sorot ke gelas pertama yang berisi campuran air 

dengan garam 

4. Amati sorot cahaya yang dipancarkan 

5. Kemudian ambil senter dan sorot ke gelas kedua yang berisi campuran 

air dengan susu 

6. Amati sorot cahaya yang dipancarkan 

 

II. PEMBUATAN ES KRIM 

  Semua bahan kecuali putih telur dicampur jadi satu kemudian dididihkan 

diatas kompor dengan api sedang. Setelah agak dingin campur dengan kocokan 

putih telur yang sudah kaku tersebut. Sesudah tercampur rata, simpan dalam 

freezer. Tunggu sampai membeku. 

 

D. DATA PENGAMATAN 

Efek Tyndall 

Sampel Pengamatan Berkas Sinar 

Air 

Air + garam 

Air + susu 

 

 

 

 

 

Pembuatan es krim 
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Perlakuan Hasil pengamatan 

 

 

 

 

E. PERTANYAAN 

1. Apa yang dimaksud dengan efek Tyndall? 

2. Mengapa larutan menyebabkan cahaya meneruskan sinar? Sedangkan 

koloid menghamburkanya? 

3. Jelaskan bagaimana proses pembuatan es krim ! 

4. Apakah kegunaan putih telur dalam pembuatan es krim? 

JAWABAN 

1. Efek Tyndall merupakan suatu efek penghamburan berkas sinar oleh 

partikel-partikel yang terdapat dalam system koloid, sehingga jalannya 

berkas sinar terlihat. 

2. Penghamburan cahaya oleh partikel koloid berkaitan dengan partikel 

koloid yang mempunyai ukuran 1-100 nm. Ukuran partikel koloid 

termasuk cukup besar untuk dapat menghamburkan cahaya. Lain 

halnya dengan larutan sejati yang ukuran partikelnya sangat kecil 

yaitu <1 nm tidak mampu menghamburkan cahaya, melainkan akan 

meneruskan cahaya. 

3. Tepung maizena, susu murni, gula pasir, garam, coklat bubuk, dan 

vanili dicampur jadi satu kemudian didihkan diatas kompor dengan 

api sedang. Setelah agak dingin campur dengan kocokan putih telur 

yang sudah kaku. Sesudah tercampur rata, simpan dalam freezer. 

Tunggu sampai membeku. 

4. Kegunaan putih telur dalam pembuatan es krim adalah sebagai koloid 

pelindung. Sehingga es krim akan tetap lembut dan tidak mengeras. 

 

F. KESIMPULAN 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 3 

(Kelas Eksperimen) 
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Nama Sekolah  : SMA N 4 Magelang 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas/Semester : XI / II 

Pokok Materi  : Sistem Koloid 

Sub Pokok Materi : Peranan koloid  

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Tahun Pelajaran : 2012/2013 

 

A. Standar Kompetensi 

Menjelaskan sistem dan sifat koloid serta penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

B. Kompetensi Dasar 

Mengelompokkan sifat-sifat koloid dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

C. Indikator 

1. Kognitif 

a. Produk 

1. Mendeskripsikan peranan koloid di industri kosmetik, makanan, 

dan farmasi. 

b. Proses 

1. Melakukan praktikum aplikatif berorientasi CEP mengenai 

penerapan sistem koloid dalam pembuatan jamu beras kencur. 

2. Memperhatikan penjelasan guru mengenai peranan koloid dibidang 

industri kosmetik, makana, dan farmasi. 

2. Psikomotor 

a. Terampil dalam melakukan kegiatan praktikum aplikatif berorientasi 

CEP mengenai penerapan sistem koloid di industri makanan yaitu 

pembuatan jamu beras kencur. 

b. Terampil dalam kegiatan tanya jawab mengenai peranan koloid 

dibidang industri kosmetik, makanan, dan farmasi.. 
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3. Afektif 

a. Karakter / Sikap  : Berpikir kreatif, kritis, dan logis, mempunyai rasa 

ingin tahu, jujur, dan bertanggung jawab, peduli, serta berperilaku 

santun. 

b. Ketrampilan Sosial : bekerjasama, menyampaikan pendapat, menjadi 

pendengar yang baik, dan menanggapi pendapat orang lain. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Kognitif 

a. Produk 

1.) Siswa kelas XI dapat mendeskripsikan peranan koloid dibidang : 

a. industri kosmetik 

b. industri makanan 

c. farmasi  

b. Proses  

1. Melalui kegitan praktikum aplikatif berorientasi CEP, siswa kelas 

XI dapat menjelaskan  penerapan sistem koloid di industri makanan 

dalam pembuatan jamu beras kencur. 

2. Melalui penjelasan dari guru siswa kelas XI dapat menjelaskan 

peranan koloid dibidang : 

a. Industri kosmetik 

b. Industri makanan 

c. farmasi 

2. Psikomotor 

a. Siswa kelas XI dengan terampil melakukan kegiatan praktikum aplikatif 

berorientasi CEP mengenai penerapan sistem koloid di industri makanan 

yaitu pembuatan jamu beras kencur. 

b. Siswa kelas XI dengan terampil mengikuti kegiatan tanya jawab di kelas 

mengenai peranan koloid dibidang : 

1) Industri kosmetik 

2) Industri makanan 
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3) farmasi 

3. Afektif  

a. Karakter / Sikap 

Siswa kelas XI dapat terlibat aktif dalam pembelajaran dan menunjukkan 

karakter berpikir kreatif, kritis, dan logis; mempunyai rasa ingin tahu, 

jujur, dan berperilaku santun. 

b. Ketrampilan Sosial 

Siswa kelas XI dapat bekerjasama, aktif menyampaikan pendapat, menjadi 

pendengar yang baik, dan menanggapi pendapat orang lain dalam 

diskusi.  

 

E. Materi Pembelajaran 

Peranan koloid dalam industri kosmetik, makanan, dan farmasi 

1 Dalam Industri Kosmetik 

Bagi kalian para wanita, mungkin tak ada yang asing dengan 

kosmetik. Bahkan, saat ini kosmetik tidak hanya digunakan oleh kaum 

wanita saja, akan tetapi kaum pria pun mulai menggunakannya. Hal ini 

ditunjukkan dengan beragamnya kosmetik yang diperuntukkan khusus pria 

maupun khusus wanita. Dalam bidang kosmetik, kita sering menggunakan 

koloid dalam pelarut tertentu seperti pembersih muka, pewangi badan 

berbentuk spray, semprot rambut, jell untuk rambut, dan produk kosmetik 

lainnya. 

2. Dalam Bidang Makanan 

Makanan yang kita konsumsi sehari-hari ada yang berbentuk padatan 

ataupun cairan. Akan tetapi, terkadang beberapa makanan yang berbentuk 

padatan sulit untuk dicerna. Sehingga oleh pabrik, produk-produk makanan 

dibuat dalam bentuk koloid. Produk-produk makanan yang menggunakan 

sistem koloid antara lain kecap, saus, keju, mentega, dan krim. 

3. Dalam Bidang Farmasi 
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Seperti halnya makanan, obat pun ada yang berwujud padatan 

(tablet) sehingga anak-anak sulit untuk menelannya. Untuk mengatasinya, 

obat teersebut dikemas dalam bentuk koloid sehingga mudah diminum. 

Contohnya obat batuk yang berbentuk sirup. 

F. Metode Pembelajaran 

Studi literatur, Ceramah dan Tanya Jawab 

 

G. KBM 

No. Kegiatan Alokasi Waktu 

1. Pendahuluan   

1.1 Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 

1.2 Siswa diberikan motivasi pentingnya mempelajari 

materi peranan koloid oleh guru. 

 10 menit 

2. Kegiatan Inti 

2.1 Siswa diminta untuk memberikan contoh 

peranan koloid dalam kehidupan yang 

diketahui. (eksplorasi) 

2.2 Guru mengoreksi dan memberikan penekanan 

terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh 

siswa. (konfirmasi) 

2.3 Siswa melakukan praktikum aplikatif 

berorientasi CEP pembuatan jamu beras 

kencur. (elaborasi) 

2.4 Perwakilan dari masing-masing kelompok 

mempresentasikan mengenai praktikum yang 

telah dilakukan serta analisis modal dan 

keuntungan jika produk (jamu beras kencur) 

dijual. (elaborasi) 

2.5 Siswa lain bertanya atau memberikan pendapat 

70 menit 
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mengenai yang dipresentasikan oleh 

perwakilan kelompok. (elaborasi) 

2.6 Guru mengoreksi dan memberikan penekanan 

terhadap jawaban ataupun pendapat dari siswa. 

(konfirmasi) 

2.7 Siswa mendengarkan penjelasan guru 

mengenai penerapan sisten koloid di bidang 

industri farmasi, kosmetik, maupun makanan. 

(elaborassi) 

2.8 Siswa bertanya mengenai penjelasn guru yang 

kurang dimengerti. (elaborasi) 

2.9 Guru menjawab pertanyaan siswa. 

(konfirmasi) 

3. Penutup  

3.1 Siswa dengan bimbingan guru menarik 

kesimpulan secara umum mengenai materi 

pelajaran yang telah diajarkan  

3.2 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan selanjutannya. 

 10 menit 

 

 

H. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Buku Kimia Kelas XI semester 2 dan buku lain yang relevan. 

2. Website yang memuat informasi yang berhubungan dengan pembuatan 

koloid. 

3. Lembar kerja siswa 

4. Laboratorium  

5. Komputer/Laptop dan LCD 

I. Penilaian  

1. Ranah Kognitif  

Prosedur  : Test tertulis 
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Jenis Tagihan  : Ulangan harian 

Instrumen  : Soal  

2. Ranah Afektif 

Prosedur  : Observasi langsung 

Instrumen  : Lembar Observasi berbentuk Check List 

3. Ranah Psikomotor  

Prosedur  : Observasi langsung 

Instrumen  : Lembar observasi berbentuk Check List 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Kerja Siswa 

 

PRAKTIKUM 
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PEMBUATAN JAMU BERAS KENCUR 

 

A. TUJUAN 

Mengetahui proses pembuatan beras kencur dengan penstabil CMC makanan. 

 

B. ALAT DAN BAHAN 

 Alat 

1. Beaker glass 

2. Batang pengaduk 

3. Pembakar spiritus 

4. Penyaring 

 Bahan 

1. Beras 1/4 lt 

2.  Kencur 1/4 ons 

3.  Gula kelapa/ Gula aren 1/2 ons 

4. Air masak hangat secukupnya 

5. CMC makanan 1 sendok teh 

 

C. CARA KERJA 

1. CMC makanan di larutkan dalam air, kemudian sisihkan. 

2. Beras dicuci yang bersih terus diamkan/ tiriskan ½ jam. 

3. Goreng beras diatas wajan tapi tanpa minyak (jawa = goreng sangan) 

hingga panas agak coklat tapi jangan sampai gosong. 

4. Kencur di iris tipis-tipis lalu tumbuk bersama beras hingga halus, 

kemudian di ayak/ saring hasilnya. 

5. Hasil saringan diatas di campur dengan air masak hangat  ½ lt, aduk rata. 

6. Rebus air ¼ lt atau 1 gelas lalu masukkan gula kelapa/ aren, aduk rata. 

7. Kemudian masukkan larutan gula ini kedalam larutan beras kencur diatas, 

masukkan juga larutan CMC makanan, campur dan aduk hingga rata, lalu 

saring dengan kain, jadi sudah jamu beras kencur yang segar dan 

bermanfaat untuk kesehatan. 



129 

 

 
 

 

D. DATA PENGAMATAN 

  

Zat Perlakuan Hasil Pengamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

E. PERTANYAAN 

1. Apa yang terjadi pada campuran ketika CMC makanan ditambahkan ke 

dalam campuran? 

2. Apa fungsi dari penambahan CMC makanan pada proses pembuatan jamu 

beras kensur?Jelaskan! 

 

 JAWABAN 

1. Campuran menjadi agak kental dan tidak terjadi pengendapan. 

2. Fungsi penambahan CMC makanan sebagai pengental dan stabilisator 

supaya campuran tidak mudah mengendap. CMC akan terdispersi dalam 

air, kemudian butir-butir CMC yang bersifat hidrofilik akan menyerap air 

dan terjadi pembengkakan. Air yang sebelumnya ada di luar granula dan 

bebas bergerak, tidak dapat bergerak lagi dengan bebas sehingga keadaan 

larutan lebih mantap. Hal ini akan menyebabkan partikel-partikel 

terperangkap dalam sistem tersebut dan memperlambat proses 

pengendapan karena adanya pengaruh gaya gravitasi. 

 

F. KESIMPULAN 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 4 

(Kelas Eksperimen) 

 

Nama Sekolah  : SMA N 4 Magelang 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas/Semester : XI / II 

Pokok Materi  : Sistem Koloid 
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Sub Pokok Materi : Pembuatan Koloid 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Tahun Pelajaran : 2012/2013 

 

A. Standar Kompetensi 

Menjelaskan sistem dan sifat koloid serta penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

B. Kompetensi Dasar 

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

C. Indikator 

1. Kognitif 

a. Produk 

1 Menjelaskan cara-cara pembuatan koloid. 

b. Proses 

1 Melakukan praktikum mengenai proses pembuatan koloid. 

2 Melakukan praktikum aplikatif berorientasi CEP mengenai 

pembuatan koloid cara peptisasi yaitu pembuatan agar-agar jambu 

biji. 

2.  Psikomotor 

a.) Terampil dalam melakukan praktikum cara-cara pembuatan koloid. 

b.) Terampil dalam melakukan praktikum aplikatif berorientasi CEP 

mengenai pembuatan koloid cara peptisasi yaitu pembuatan agar-agar 

jambu biji. 

c.) Terampil dalam kegiatan tanya jawab mengenai pembuatan koloid. 

3. Afektif 

a) Karakter / Sikap  : Berpikir kreatif, kritis, dan logis, mempunyai rasa 

ingin tahu, jujur, dan bertanggung jawab, peduli, serta berperilaku 

santun. 

b) Ketrampilan Sosial : bekerjasama, menyampaikan pendapat, menjadi 

pendengar yang baik, dan menanggapi pendapat orang lain. 
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D. Tujuan Pembelajaran 

1. Kognitif 

a. Produk 

1) Siswa kelas XI dapat menjelaskan cara-cara pembuatan koloid. 

b. Proses  

1. Melalui kegiatan praktikum, siswa kelas XI dapat menjelaskan cara-

cara pembuatan koloid. 

2. Melalui kegiatan praktikum apliaktif berorientasi CEP yaitu pembuatan 

agar-agar jambu biji, siswa kelas XI dapat menjelaskan pembuatan 

koloid cara peptisasi. 

2. Psikomotor 

a) Siswa kelas XI dapat dengan terampil melakukan praktikum mengenai 

cara-cara pembuatan koloid. 

b) Siswa kelas XI dapat dengan terampil melakukan praktikum aplikatif 

berorientasi CEP pembuatan agar-agar jambu biji. 

c) Siswa kelas XI dengan terampil mengikuti kegiatan tanya jawab di kelas 

mengenai pembuatan koloid. 

3. Afektif  

a) Karakter / Sikap 

Siswa kelas XI dapat terlibat aktif dalam pembelajaran dan menunjukkan 

karakter berpikir kreatif, kritis, dan logis; mempunyai rasa ingin tahu, 

jujur, dan berperilaku santun. 

b) Ketrampilan Sosial 

Siswa kelas XI dapat aktif bekerjasama, menyampaikan pendapat, menjadi 

pendengar yang baik, dan menanggapi pendapat orang lain dalam 

diskusi.  

 

E. Materi Pembelajaran 

Pembuatan koloid 
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Salah satu cara pembuatan koloid adalah cara kondensasi, yaitu 

menggumpalkan partikel-partikel larutan menjadi partikel yang berukuran 

koloid. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi dilakukan melalui : 

(1) Reaksi redoks 

Contoh : pembuatan sol belerang. 

2H2S(g) +  SO2(aq)  →  2H2O(l) + 3S 

(2) Hidrolisis 

Contoh : FeCl3(aq) + 3H2O(l) → Fe(OH)3 + 3HCl(aq) 

(ke dalam air mendidih ditambahkan larutan FeCl3 akan terbentuk sol 

Fe(OH)3). 

(3) Dekomposisi rangkap (substitusi) 

Contoh : sol AgCl dibuat dengan mencairkan larutan perak nitrat encer 

dengan larutan HCl encer. 

AgNO3(aq) + HCl(aq) → AgCl(koloid) + HNO3(aq) 

(4) Pengganti pelarut 

Contoh : bila larutan jenuh kalsium asetat dicampur dengan alkohol akan 

terbentuk suatu gel. 

 

Suatu koloid dapat juga dibuat dengan cara dispersi yaitu 

menghaluskan partikel-partikel suspensi yang terlalu besar menjadi partikel-

partikel yang berukuran koloid. Cara ini dapat dilakukan dengan: 

(1) Cara mekanik 

Contoh : sol belerang dibuat dengan menggerus serbuk belerang bersama-

sama dengan gula pasir, kemudian mencapur serbuk halus tersebut dengan 

air. 

(2) Cara peptisasi 

Cara peptisasi adalah pembuatan sistem koloid dari butir-butir kasar dari 

suatu endapan dengan bantuan zat pemeptisasi. 

Contoh : endapan Al(OH)3 oleh AlCl3, karet oleh bensin. 

(3) Cara busur bredig 
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Digunakan untuk membuat sol-sol logam, logam yang akan dijadikan 

koloid digunakan sebagai elektroda yang dicelupkan dalam medium 

dispersi, kemudian diberi loncatan listrik diantara kedua ujungnya. 

 

F. Metode Pembelajaran 

Ceramah, Praktikum, dan Tanya Jawab 

 

G. KBM 

No. Kegiatan Alokasi Waktu 

1. Pendahuluan   

1.3 Siswa mendengarkan guru yang menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

1.4 Siswa diberikan motivasi pentingnya mempelajari 

materi pembuatan koloid oleh guru. 

 10 menit 

2. Kegiatan Inti 

a. Siswa diminta untuk memberikan pendapatnya 

mengenai cara pembuatan koloid yang mereka 

ketahui. (eksplorasi) 

b. Guru mengoreksi dan memberikan penekanan 

terhadap pendapat-pendapat siswa. (konfirmasi) 

c. Siswa melakukan praktikum mengenai cara-cara 

pembuatan koloid secara berkelompok. 

(elaborasi) 

d. Perwakilan dari masing-masing kelompok 

mempresentasikan mengenai praktikum yang 

telah dilakukan. (elaborasi) 

e. Siswa lain bertanya atau memberikan pendapat 

mengenai yang dipresentasikan oleh perwakilan 

kelompok. (elaborasi) 

f. Guru mengoreksi dan memberikan penekanan 

70 menit 
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terhadap pendapat dari siswa. (konfirmasi) 

g. Siswa bertanya mengenai materi yang belum jelas 

(elaborasi) 

h. Guru menjawab pertanyaan dari siswa. 

(konfirmasi) 

i. Siswa mencatat tugas yang diberikan guru untuk 

melakukan praktikum aplikatif berorientasi CEP 

yaitu pembuatan agar-agar jambu biji secara 

berkelompok di rumah.(elaborasi) 

3. Penutup  

3.3 Siswa dengan bimbingan guru menarik 

kesimpulan secara umum mengenai materi 

pelajaran yang telah dipelajari. 

3.4 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan selanjutannya. 

 10 menit 

 

 

H. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Buku Kimia Kelas XI semester 2 dan buku lain yang relevan. 

2. Website yang memuat informasi yang berhubungan dengan pembuatan 

koloid. 

3. Lembar Kerja Siswa 

4. Laboratorium 

 

I. Penilaian  

1. Ranah Kognitif  

Prosedur  : Test tertulis 

Jenis Tagihan  : Ulangan harian 

Instrumen  : Soal  

2. Ranah Afektif 

Prosedur  : Observasi langsung 
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Instrumen  : Lembar Observasi berbentuk Check List 

3. Ranah Psikomotor  

Prosedur  : Observasi langsung 

Instrumen  : Lembar observasi berbentuk Check List 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Kerja Siswa 

PRAKTIKUM 

PEMBUATAN KOLOID  

 

A. TUJUAN 

Mengetahui cara pembuatan sistem koloid. 

 

B. ALAT DAN BAHAN 
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Alat : 

2) Lumpang dan alu 

3) Beaker glass 

4) Batang pengaduk 

5) Pembakar spiritus 

6) Blender  

7) Penyaring

Bahan : 

1. Gula  

2. Belerang 

3. Larutan besi (III) klorida 

jenuh 

4. Larutan (CH3COO)2Ca jenuh 

5. Alkohol 95% 

6. 2 gram agar-agar warna merah 

7. 1 buah jambu biji 

8. Air
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C. CARA KERJA 

1) Sol belerang dalam air 

Campurkan satu bagian gula dan satu bagian belerang, kemudian gerus 

sampai halus. Ambil satu bagian campuran itu dan campurkan dengan 

satu bagian gula, kemudian gerus lagi sampai halus. Lanjutkan 

pekerjaan menggerus satu bagian campuran dengan satu bagian gula. 

Setelah pengerjaan keempat kalinya, tuangkan campuran ke dalam air. 

Aduk campuran ini dan perhatikan apakah terjadi endapan. 

2) Pembuatan agar-agar jambu biji (dilakukan di rumah) 

1. Daging jambu biji dipotong-dipotong kecil lalu diblender sampai 

halus. 

2. Saring jambu biji yang sudah halus tadi, kemudian sisihkan. 

3. Masukkan 5 gram gula pasir dan agar-agar ke dalam beaker glass 

kemudian tambahkan air. 

4. Panaskan campuran diatas sampai mendidih kemudian masukkan 

jambu biji yang sudah halus. 

5. Setelah mendidih, tuangkan campuran ke dalam cetakan 

kemudian dinginkan. 

3) Sol Fe(OH)3 

Panaskan 50 mL air sampai mendidih. Tambahkan larutan FeCl3 jenuh 

setetes demi setetes sambil mengaduk, sampai larutan menjadi merah 

coklat. Amati hasilnya. 

4) Pembuatan Gel Kalsium Asetat-Alkohol 

Masukkan 10 mL larutan kalsium asetat jenuh ke dalam gelas kimia 250 

mL dan masukkan 60 mL alkohol 95% ke dalam gelas kimia 100 mL. 

Tuangkan sekaligus alkohol itu kedalam larutan kalsium asetat jenuh. 

Hasil pencampuran merupakan gel. Masukkan sedikit gel itu ke dalam 

cawan porselen,kemudian bakar gel itu. 

D. PENGAMATAN 
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E. PERTANYAAN 

1 Percobaan  apakah yang termasuk pembuatan koloid dengan cara 

dispersi? 

2 Percobaan  apakah yang termasuk pembuatan koloid dengan cara 

kondensasi? 

3 Apakah yang terjadi saat air yang dipanasi ditetesi larutan FeCl3 

jenuh? 

4 Apa fungsi gula? 

5 Jelaskan prinsip pembuatan sol belerang! 

6 Jelaskan prinsip pembuatan agar-agar jambu biji! 

7 Apa perbedaan pembuatan koloid dengan cara dispersi dan 

kondensasi? 

JAWABAN 

1. Pembuatan sol belerang dan pembuatan agar-agar jambu biji. 

2. Pembuatan sol Fe(OH)3 dan pembuatan gel kalsium asetat-alkohol. 

3. Warnanya berubah menjadi coklat kemerahan. 

4. Pemecah partikel belerang sehingga dapat dilarutkan dalam air. 

5. Menggunakan prinsip dispersi mekanik yaitu dari partikel besar 

digerus menjadi partikel koloid. 

6. Menggunakan prinsip dispersi peptisasi yaitu dari partikel kasar 

diubah menjadi   partikel koloid dengan penambahan zat seperti air 

atau zat lain yang disebut zat untuk peptisasi. 

7. Cara dispersi : menghaluskan partikel-partikel suspensi yang terlalu 

besar menjadi partikel-partikel yang berukuran koloid. 

Cara kondensasi : menggumpalkan partikel-partikel larutan menjadi 

partikel yang berukuran koloid. 

 

F. KESIMPULAN 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 5 

Percobaan Hasil Pengamatan 

1. Sol belerang dalam air 

2. Agar-agar jambu biji 

3. Sol Fe(OH)3 

4. Pembuatan gel kalsium asetat-alkohol 
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(Kelas Eksperimen) 

 

Nama Sekolah  : SMA N 4 Magelang 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas/Semester : XI / II 

Pokok Materi  : Sistem Koloid 

Sub Pokok Materi : Koloid dan Pencemaran 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Tahun Pelajaran : 2012/2013 

 

A. Standar Kompetensi 

Menjelaskan sistem dan sifat koloid serta penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

B. Kompetensi Dasar 

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

C. Indikator 

1 Kognitif 

a. Produk 

1 Mengidentifikasi jenis koloid yang mencemari lingkungan. 

b.Proses 

1 Melakukan studi literatur (perpustakaan, majalah, koran, media 

elektronik) mengenai jenis koloid yang mencemari lingkungan. 

2  Psikomotor 

a.) Terampil dalam menyampaikan hasil studi literatur mengenai jenis 

koloid yang mencemari lingkungan. 

b.) Terampil dalam kegiatan tanya jawab mengenai jenis koloid yang 

mencemari lingkungan. 

3 Afektif 
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a.) Karakter / Sikap  : Berpikir kreatif, kritis, dan logis, mempunyai rasa 

ingin tahu, jujur, dan bertanggung jawab, peduli, serta berperilaku 

santun. 

b.) Ketrampilan Sosial : bekerjasama, menyampaikan pendapat, menjadi 

pendengar yang baik, dan menanggapi pendapat orang lain. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1) Kognitif 

a.) Produk 

1.) Siswa kelas XI dapat mengidentifikasi jenis koloid yang 

mencemari lingkungan . 

b.) Proses  

1.) Melalui studi literatur (perpustakaan, majalah, koran, media 

elektronik), siswa kelas XI dapat mengidentifikasi jenis koloid 

yang mencemari lingkungan. 

2) Psikomotor 

1 Siswa kelas XI dapat dengan terampil melakukan studi literatur 

mengenai jenis koloid yang mencemari lingkungan. 

2 Siswa kelas XI dengan terampil mengikuti kegiatan tanya jawab di 

kelas mengenai jenis koloid yang mencemari lingkungan. 

3) Afektif  

a.) Karakter / Sikap 

Siswa kelas XI dapat terlibat aktif dalam pembelajaran dan menunjukkan 

karakter berpikir kreatif, kritis, dan logis; mempunyai rasa ingin tahu, 

jujur, dan berperilaku santun. 

b.) Ketrampilan Sosial 

Siswa kelas XI dapat aktif bekerjasama, menyampaikan pendapat, menjadi 

pendengar yang baik, dan menanggapi pendapat orang lain dalam 

diskusi.  
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E. Materi Pembelajaran 

Contoh Koloid yang Mencemari Lingkungan 

Berbagai masalah lingkungan terkait dengan koloid, diantaranya adalah 

asbut. Pada tahun 1952 sebanyak 4000 orang meninggal dalam kasus asbut di 

London. Sebenarnya, apakah asbut itu?? 

Asbut adalah campuran yang rumit yang terdiri atas berbagai gas dan 

partikel-partikel zat cair dan zat padat. Asbut (smog) merupakan kombinasi 

dari asap (smoke) dan kabut (fog). 

Kabut sendiri merupakan dispersi partikel air dalam udara. Kabut terjadi 

jika udara panas yang mengandung uap air tiba-tiba mengalami pendinginan, 

sehingga sebagian uap air mengalami kondensasi. Jika asap bergabung 

dengan kabut, maka kabut menghalangi asap naik. Akibatnya, asap tetap 

berada di sekitar kita dan kita menghirupnya. 

Asap mengandung partikel yang dapat mengiritasi paru-paru dan 

membuat kita batuk. Asap juga mengandung belerang dioksida (SO2). Gas ini 

dapat bereaksi dengan oksigen dan uap air membentuk asam sulfat. Asam 

sulfat akan mengiritasi paru-paru sehingga menghasilkan banyak lendir. 

Selain itu, asbut mengandung berbagai jenis gas yang terbentuk dari 

serentetan reaksi fotokimia (yaitu reaksi kimia yang berlangsung di bawah 

pengaruh sinar matahari). Diantaranya yaitu: ozon, aldehida, dan peroksiasetil 

nitrat (PAN). 

 

F. Metode Pembelajaran 

Studi Literatur, Ceramah, dan Tanya Jawab 

 

G. KBM 

No. Kegiatan Alokasi Waktu 

1. Pendahuluan   

1.1 Siswa mendengarkan guru yang menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

 10 menit 
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1.2 Siswa diberikan motivasi pentingnya mempelajari 

jenis koloid yang mencemari lingkungan. 

2. Kegiatan Inti 

2.1 Siswa diminta untuk memberikan contoh jenis 

koloid yang mencemari lingkungan yang mereka 

ketahui. (eksplorasi) 

2.2 Guru mengoreksi dan memberikan penekanan 

terhadap pendapat-pendapat siswa. (konfirmasi) 

2.3 Siswa melakukan studi literatur  (perpustakaan, 

majalah, koran, media elektronik) mengenai jenis 

koloid yang mencemari lingkungan. (elaborasi) 

2.4 Siswa menyamapikan hasil studi literaturnya di 

depan kelas. (elaborasi) 

2.5 Siswa bertanya atau memberikan pendapat 

mengenai hasil studi literatur yang disampaikan 

temannya. (elaborasi) 

2.6 Guru mengoreksi dan memberikan penekanan 

terhadap jawaban maupun pendapat dari siswa. 

(konfirmasi) 

2.7 Siswa bertanya mengenai materi yang belum jelas 

(elaborasi) 

2.8 Guru menjawab pertanyaan dari siswa. 

(konfirmasi) 

70 menit 

 

 

 

3. Penutup  

3.1 Siswa dengan bimbingan guru menarik 

kesimpulan secara umum mengenai materi 

pelajaran yang telah dipelajari.  

3.2 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan selanjutannya. 

 10 menit 

 

 

H. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
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1. Buku Kimia Kelas XI semester 2 dan buku lain yang relevan. 

2. Website yang memuat informasi yang berhubungan dengan pembuatan 

koloid. 

 

I. Penilaian  

1. Ranah Kognitif  

Prosedur  : Test tertulis 

Jenis Tagihan  : Ulangan harian 

Instrumen  : Soal  

2. Ranah Afektif 

Prosedur  : Observasi langsung 

Instrumen  : Lembar Observasi berbentuk Check List 

3. Ranah Psikomotor  

Prosedur  : Observasi langsung 

Instrumen  : Lembar observasi berbentuk Check List 

 

 

Tugas 

Carilah artikel mengenai pencemaran lingkungan yang 

disebabkan oleh koloid dan berilah solusi yang dapat anda berikan untuk 

menanggulangi pencemaran tersebut ! 

 

Catatan : sumber boleh dari buku referensi maupun internet 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 1 

(Kelas Kontrol) 

 

Nama Sekolah  : SMA N 4 Magelang 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas/Semester : XI / II 

Pokok Materi  : Sistem koloid 

Sub Pokok Materi : Komponen dan jenis-jenis koloid 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Tahun Pelajaran : 2012/2013 

 

A. Standar Kompetensi 

Menjelaskan sistem dan sifat koloid serta penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

B. Kompetensi Dasar 

Mengelompokkan sifat-sifat koloid dan penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

C. Indikator 

1. Kognitif 

a. Produk 

1. Mengelompokkan campuran ke dalam suspensi kasar, larutan 

sejati dan koloid. 

2. Mengelompokkan jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan 

fase pendispersi. 

b. Proses 

1. Melakukan praktikum mengenai pengelompokkan campuran ke 

dalam suspensi kasar, larutan sejati dan koloid. 

2. Memperhatikan penjelasan guru tentang jenis koloid berdasarkan 

fase terdispersi dan fase pendispersi.. 

3. Mengerjakan latihan soal tentang sistem koloid dan jenis koloid 

 

Lampiran 4 
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2. Psikomotor 

a.) Terampil dalam kegiatan tanya jawab mengenai sistem koloid dan 

jenis koloid. 

b.) Terampil dalam kegiatan praktikum mengenai pengelompokkan 

campuran ke dalam suspensi kasar, larutan sejati, dan koloid. 

c.) Secara individu mengerjakan latihan soal mengenai sistem koloid 

dan jenis koloid. 

3. Afektif 

a. Karakter / Sikap  : Berpikir kreatif, kritis, dan logis, mempunyai rasa 

ingin tahu, jujur, dan bertanggung jawab, peduli, serta berperilaku 

santun. 

b. Ketrampilan Sosial : bekerja sama, menyampaikan pendapat, menjadi 

pendengar yang baik, dan menanggapi pendapat orang lain. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Kognitif 

a. Produk 

1) Siswa kelas XI dapat mengelompokkan campuran ke dalam : 

a. Suspensi kasar 

b. Larutan sejati 

c. Koloid 

2) Siswa kelas XI dapat mengelompokkan jenis koloid berdasarkan : 

a. Fase terdispersi 

b. Fase pendispersi 

b. Proses  

1. Melalui kegiatan praktikum, siswa kelas XI dapat 

mengelompokkan campuran ke dalam : 

a) Suspensi kasar 

b) Larutan sejati 

c) Koloid  
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2. Melalui penjelasan dari guru siswa kelas XI dapat 

mengelompokkan jenis koloid berdasarkan : 

1.) Fase terdispersi 

2.) Fase pendispersi 

3. Melalui latihan soal dari guru siswa kelas XI dapat mengerjakan 

soal tentang : 

a.) sistem koloid  

b.) jenis koloid 

2. Psikomotor 

1. Siswa kelas XI dengan terampil mengikuti kegiatan tanya jawab di 

kelas mengenai : 

a. Sistem koloid 

b. Jenis koloid 

2. Siswa kelas XI  dengan terampil mengikuti kegiatan praktikum 

mengenai pengelompokan campuran ke dalam : 

a) Suspensi kasar 

b) Larutan sejati 

c) koloid 

3. Siswa kelas XI secara individu dapat mengerjakan latihan soal 

mengenai : 

a. Sistem koloid 

b. Jenis koloid 

3. Afektif  

a. Karakter / Sikap 

Siswa kelas XI dapat terlibat aktif dalam pembelajaran dan menunjukkan 

karakter berpikir kreatif, kritis, dan logis; mempunyai rasa ingin tahu, 

jujur, dan berperilaku santun. 

b. Ketrampilan Sosial 

Siswa kelas XI dapat bekerja sama, aktif menyampaikan pendapat, 

menjadi pendengar yang baik, dan menanggapi pendapat orang lain 

dalam diskusi.  



148 

 

 
 

E. Materi Pembelajaran 

Sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya 

terletak antara larutan dan suspensi (suspensi = campuran kasar). Sistem 

koloid mempunyai sifat khas yang berbeda dari sifat larutan ataupun suspensi. 

Berikut adalah perbedaan antara larutan, koloid dan suspensi. 

Larutan (Dispersi 

Molekuler) 

Koloid (Dispersi 

Koloid) 

Suspensi (Dispersi 

Kasar) 

Contoh : larutan gula Contoh : campuran 

susu dengan air 

Contoh : Campuran 

air dengan pasir 

Homogen, tak dapat 

dibedakan walaupun 

menggunakan 

mikroskop ultra. 

Secara makroskopis 

bersifat homogen 

tetapi heterogen jika 

diamati dengan 

mikroskop ultra 

Heterogen 

Semua partikelnya 

berdimensi (panjang, 

lebar, atau tebal) 

kurang dari 1 nm. 

Partikelnya 

berdimensi antara 1 

nm sampai 100 nm. 

Salah satu atau semua 

dimensi partikelnya 

lebih besar dari 100 

nm. 

Satu fase Dua fase Dua fase 

Stabil Pada umumnya stabil Tidak stabil 

Tidak dapat disaring Tidak dapat disaring 

kecuali dengan 

penyaring ultra 

Dapat disaring 

 

Sistem koloid terdiri atas dua komponen, yaitu zat yang didispersikan 

disebut fase terdispersi dan medium yang digunakan untuk mendispersikan 

disebut medium pendispersi. 

Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan campuran yang 

tergolong larutan, koloid, atau suspensi. 

Contoh larutan : larutan gula, larutan garam, alkohol 70%, dan air laut. 

Contoh koloid : susu cair, santan, jelli, selai, mentega, dan mayonais. 

Contoh suspensi : campuran air dengan tanah, campuran kopi dengan air. 

Jenis-jenis koloid  

(1) Koloid yang fase terdispersinya padat disebut sol. Ada tiga jenis sol yaitu 

sol padat (padat dalam padat), sol cair (padat dalam cair), dan sol gas 

(padat dalam gas). 
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(2) Koloid yang fase teridpersinya cair disebut emulsi. Ada tiga jenis emulsi 

yaitu emulsi padat (cair dalam padat), emulsi cair (cair dalam cair), dan 

emulsi gas (cair dalam gas). 

(3) Koloid yang fase terdispersinya gas disebut buih. Hanya ada dua jenis 

buih yaitu buih padat dan buih cair. Campuran antara gas dengan gas 

selalu bersifat homogen, jadi merupakan larutan, bukan koloid. Dengan 

demikian ada 8 jenis koloid, seperti yang tercantum dalam tabel. 

No 
Fase 

Terdispersi 

Fase 

Pendispersi 
Nama Contoh 

1. Padat Gas Aerosol Asap, debu di udara 

2. Padat Cair Sol Sol emas, tinta, cat 

3. Padat Padat  Sol padat Intan hitam, gelas 

berwarna 

4. Cair Gas Aerosol Kabut dan awan 

5. Cair Cair Emulsi Susu, santan, minyak ikan 

6. Cair Padat Emulsi padat Jelli, mutiara 

7. Gas Cair Buih Buih sabun, krim kocok 

8. Gas Padat Buih padat Karet busa, batu apung 

Proses-proses di alam sekitar kita banyak berhubungan dengan Sistem 

koloid. Kegunaan dari cabang ilmu “Kimia Koloid” terdapat diberbagai 

bidang. Dalam bidang industri, kimia koloid banyak dimanfaatkan pada 

pembuatan berbagai produk antara lain selai tempe, biskuit, keju, mentega, 

cat, tinta, obat-obatan, kosmetika, dan insektisida. Fakta-fakta ini 

menunjukkan betapa luas peranan sistem koloid dalam kehidupan kita. 

F. Metode Pembelajaran 

Ceramah, Praktikum, dan Tanya Jawab 

 

G. KBM 

No. Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

1. Pendahuluan   

1.1 Siswa mendengarkan guru yang menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. 

 10 menit 
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1.2 Siswa diberi motivasi pentingnya mempelajari 

materi sistem koloid oleh guru. 

2. Kegiatan Inti 

2.1 Siswa diminta memberikan pendapatnya tentang 

campuran yang dicontohkan oleh guru. 

(eksplorasi) 

2.2 Guru mengoreksi dan memberikan penekanan 

terhadap pendapat siswa. (konfirmasi) 

2.3 Siswa melakukan praktikum mengenai 

pengelompokkan campuran ke dalam suspensi 

kasar, larutan sejati, dan koloid secara 

berkelompok. (elaborasi) 

2.4 Perwakilan dari masing-masing kelompok 

mempresentasikan mengenai praktikum yang 

telah dilakukan. (elaborasi) 

2.5 Siswa lain memperhatikan perwakilan kelompok 

yang sedang presentasi. (elaborasi) 

2.6 Siswa lain bertanya atau memberikan pendapat 

mengenai yang dipresentasikan oleh perwakilan 

kelompok. (elaborasi) 

2.7 Guru mengoreksi dan memberikan penekanan 

terhadap pendapat dari siswa. (konfirmasi) 

2.8 Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai 

pengelompokan jenis koloid berdasarkan fase 

terdispersi dan fase pendispersi. (elaborasi) 

2.9 Siswa bertanya mengenai penjelasan guru yang 

kurang dimengerti. (elaborasi) 

2.10 Guru menjawab pertanyaan dari siswa. 

(konfirmasi) 

70 menit 

 

 

 

 

 

 

3. Penutup  10 menit 
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3.1 Siswa dengan bimbingan guru menarik 

kesimpulan secara umum mengenai materi 

pelajaran yang telah dipelajari.  

3.5 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan selanjutannya. 

 

 

H. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Buku Kimia Kelas XI semester 2 dan buku lain yang relevan. 

2. Website yang memuat informasi yang berhubungan dengan sistem 

koloid. 

3. Lembar Kerja Siswa 

4. Laboratorium 

I. Penilaian  

1. Ranah Kognitif  

Prosedur  : Test tertulis 

Jenis Tagihan  : Ulangan harian 

Instrumen  : Soal  

2. Ranah Afektif 

Prosedur  : Observasi langsung 

Instrumen  : Lembar Observasi berbentuk Check List 

3. Ranah Psikomotor  

Prosedur  : Observasi langsung 

Instrumen  : Lembar observasi berbentuk Check List 
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Lembar Kerja Siswa 

Praktikum 

LARUTAN SEJATI, KOLOID, DAN SUSPENSI 

A. TUJUAN  

Mengetahui perbedaan antara larutan sejati, sistem koloid, dan 

suspensi. 

B. ALAT DAN BAHAN 

Alat : 

1. Beaker glass (100 ml) 

2. Pengaduk 

3. Corong 

4. Kertas saring 

Bahan : 

1. Susu bubuk  

2. Terigu 

3. Gula pasir 

4. Kopi 

5. Garam 

6. Santan 

7. Air 

 

C. CARA KERJA 

1. Siapkan 6 buah beaker glass. 

2. Buatlah campuran dalam masing-masing beaker glass : 

a. susu bubuk + air dalam beaker glass 1 

b. terigu + air dalam beaker glass 2 

c. gula pasir + air dalam beaker glass 3 

d. kopi + air dalam beaker glass 4 

e. garam + air dalam beaker glass 5 
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f. Santan dalam beaker glass 6 

3. Aduklah setiap campuran, perhatikan zat yang dicampurkan larut atau 

tidak. 

4. Diamkan campuran itu. Catat apakah campuran stabil/tidak, 

bening/keruh. 

5. Saringlah setiap campuran. Catat manakah yang meninggalkan residu 

dan apakah hasil penyaringan bening atau keruh. 

 

D. DATA HASIL PENGAMATAN 

Campuran Keadaan awal Keadaan akhir 

Susu bubuk + air   

Terigu + air   

Gula pasir + air   

Kopi + air   

Garam + air   

Santan    

 

E. PERTANYAAN 

1. Dari percobaan yang telah dilakukan, campuran-campuran manakah yang 

termasuk ke dalam larutan sejati, koloid atau suspensi? 

2. Jelaskan perbedaan antara suspensi kasar, larutan sejati dan koloid ! 

 

 JAWABAN 

1. susu bubuk + air = koloid 

  terigu + air = suspensi 

  gula pasir + air = larutan sejati 

  kopi + air = suspensi 

  garam + air = larutan sejati 

  santan = koloid 

 

 

 

2. 
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Larutan Sejati Koloid  Suspensi  

Homogen, tak dapat 

dibedakan walaupun 

menggunakan 

mikroskop ultra. 

Secara makroskopis 

bersifat homogen 

tetapi heterogen jika 

diamati dengan 

mikroskop ultra 

Heterogen 

Semua partikelnya 

berdimensi (panjang, 

lebar, atau tebal) 

kurang dari 1 nm. 

Partikelnya 

berdimensi antara 1 

nm sampai 100 nm. 

Salah satu atau semua 

dimensi partikelnya 

lebih besar dari 100 

nm. 

Satu fase Dua fase Dua fase 

Stabil Pada umumnya stabil Tidak stabil 

Tidak dapat disaring Tidak dapat disaring 

kecuali dengan 

penyaring ultra 

Dapat disaring 

 

F. KESIMPULAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 2 
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(Kelas Kontrol) 

 

Nama Sekolah  : SMA N 4 Magelang 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas/Semester : XI / II 

Pokok Materi  : Sistem koloid 

Sub Pokok Materi : Sifat-sifat Koloid 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Tahun Pelajaran : 2012/2013 

 

A. Standar Kompetensi 

Menjelaskan sistem dan sifat koloid serta penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

B. Kompetensi Dasar 

Mengelompokkan sifat-sifat koloid dan penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

C. Indikator 

1. Kognitif 

a. Produk 

1. Mendeskripsikan sifat-sifat koloid (effek Tyndall, gerak Brown, 

dialisis, elektroforesis,  koagulasi, koloid pelindung, dan adsorpsi 

koloid). 

2. Menjelaskan koloid liofob dan liofil. 

b. Proses 

1. Melakuakan kegiatan praktikum mengenai sifat-sifat koloid. 

2. Memperhatikan penjelasan guru mengenai sifat-sifat koloid (efek 

Tyndall, gerak Brown, dialysis, elektroforesis, koagulasi, koloid 

pelindung, dan adsorpsi koloid) 

3. Memperhatikan penjelasan guru tentang koloid liofil dan liofob. 

 

2. Psikomotor 
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a.) Terampil dalam melakukan kegiatan praktikum mengenai sifat-sifat 

koloid. 

b.) Terampil dalam kegiatan tanya jawab mengenai sifat-sifat koloid 

serta koloid liofil dan liofob. 

c.) Secara individu mengerjakan latihan soal dan tugas mengenai sifat-

sifat koloid serta koloid liofil dan liofob. 

D. Afektif 

a. Karakter / Sikap  : Berpikir kreatif, kritis, dan logis, mempunyai rasa 

ingin tahu, jujur, dan bertanggung jawab, peduli, serta berperilaku 

santun. 

b. Ketrampilan Sosial : bekerjasam, menyampaikan pendapat, menjadi 

pendengar yang baik, dan menanggapi pendapat orang lain. 

 

E. Tujuan Pembelajaran 

1. Kognitif 

a. Produk 

1 Siswa kelas XI dapat mendeskripsikan sifat-sifat koloid, yaitu : 

a. Efek Tyndall 

b. Gerak Brown 

c. Dialisis 

d. Elektroforesis 

e. Koagulasi 

f. Koloid pelindung 

g. Adsorpsi koloid 

2 Siswa kelas XI dapat menjelaskan : 

a. koloid liofil  

b. koloid liofob 

b. Proses  

1. Melalui kegiatan praktikum siswa kelas XI dapat menjelaskan 

sifat-sifat koloid. 
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2. Melalui penjelasan dari guru siswa kelas XI dapat 

mendeskripsikan sifat-sifat koloid, yaitu : 

a. Efek Tyndall 

b. Gerak Brown 

c. Dialysis 

d. Elektroforesis 

e. Koagulasi 

f. Koloid pelindung 

g. Adsorpsi koloid 

3. Melalui penjelasan dari guru siswa kelas XI dapat mengkaji 

tentang : 

a. koloid liofil 

b. koloid liofob. 

2. Psikomotor 

1.) Siswa kelas XI dengan terampil melakukan kegiatan praktikum 

mengenai sifat-sifat koloid. 

2.) Siswa kelas XI dengan terampil mengikuti kegiatan tanya jawab di 

kelas mengenai : 

a. sifat-sifat koloid 

b. koloid liofil 

c. koloid liofob 

3.) Siswa kelas XI secara individu dapat mengerjakan latihan soal dan 

tugas mengenai : 

a. sifat-sifat koloid 

b. koloid liofil 

c. koloid liofob 

3. Afektif  

a. Karakter / Sikap 

Siswa kelas XI dapat terlibat aktif dalam pembelajaran dan menunjukkan 

karakter berpikir kreatif, kritis, dan logis; mempunyai rasa ingin tahu, 

jujur, dan berperilaku santun. 
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b. Ketrampilan Sosial 

Siswa kelas XI dapat bekerjasama, aktif menyampaikan pendapat, menjadi 

pendengar yang baik, dan menanggapi pendapat orang lain dalam 

diskusi.  

 

F. Materi Pembelajaran 

Sifat-sifat koloid : 

(1) Efek Tyndall 

Jika seberkas cahaya masuk ke ruangan gelap melalui suatu celah, 

maka berkas cahaya itu akan terlihat jelas. Sebab partikel-partikel debu 

dalam ruangan yang berukuran koloid akan menghamburkan cahaya 

tersebut. Hal ini disebut efek Tyndall. 

(2) Gerak Brown 

Gerakan zig-zag dari partikel koloid dalam medium pendispersi 

gerak brown. 

(3) Muatan Koloid 

a. Elektroforesis 

Pergerakan partikel koloid di bawah pengaruh medan listrik 

disebut elektroforesis. Pada peristiwa elektroforesis, partikel-partikel 

koloid dinetralkan muatannya dan digumpalkan pada elektroda 

b. Adsorpsi 

Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan suatu molekul atau ion 

pada permukaan zat. Muatan koloid terjadi karena adsorpsi ion-ion 

tertentu. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan suatu molekul atau ion 

pada permukaan zat. Sebagai contoh, koloid Fe(OH)3 dalam air menyerap 

ion-ion H
+
 sehingga ia bermuatan positif, sedangkan koloid As2S3 

bermuatan negatif karena menyerap S
2-

. 

Sifat adsorpsi dari Sistem koloid dapat kita manfaatkan antara 

lain, pada proses penyembuhan sakit perut (diare) oleh serbuk karbon 

(norit) dan proses pemutihan gula pasir. 
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(4) Koagulasi 

Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid membentuk 

endapan. Dengan terjadinya koagulasi, berarti zat terdispersi tidak lagi 

membentuk koloid. Koagulasi dapat terjadi secara fisik seperti 

pemanasan, pendinginan dan pengadukan atau secara kimia seperti 

penambahan elektrolit, dan pencampuran koloid yang berbeda muatan. 

(5) Koloid Pelindung 

Koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid 

lain dari proses koagulasi atau penggumpalan. Koloid pelindung ini akan 

membungkus partikel zat terdispersi sehingga tidak dapat lagi 

mengelompok. Contoh koloid pelindung adalah gelatin dalam es krim 

dan casein dalam air susu. 

(6) Dialisis 

Dialisis adalah pemurnian medium pendispersi dari elektrolit. 

Koloid dimasukkan ke dalam kantong yang terbuat dari selaput semi 

permiabel,yaitu selaput yang dapat dilewati molekul atau ion tetapi tidak 

dapat dilewati partikel koloid. Jika kantong yang berisi koloid itu 

dimasukkan ke dalam air mengalir, maka ion-ion pengganggu akan 

menembus selaput masuk ke dalam air, sedangkan partikel koloid tetap 

tinggal di dalam kantong. 

(7) Koloid Liofil dan koloid Liofob 

Koloid yang memiliki medium dispersi cair dibedakan atas koloid 

liofil dan koloid liofob. Suatu koloid disebut koloid liofil apabila terdapat 

gaya tarik-menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan 

mediumnya. Liofil berarti suka cairan (Yunani: lio = cairan, philia = 

suka). Sebaliknya, suatu koloid disebut koloid liofob jika gaya tarik-

menarik tersebut tidak ada atau sangat lemah. Liofob berarti tidak suka 

cairan (Yunani: lio = cairan, phobia = takut atau benci). Jika medium 

dispersi yang dipakai adalah air, maka kedua jenis koloid di atas masing-

masing disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob. 

Contoh: 



160 

 

 
 

 Koloid hidrofil: sabun, detergen, agar-agar, kanji, dan gelatin. 

 Koloid hidrofob: sol belerang, sol Fe(OH)3, sol-sol sulfida, dan sol-

sol logam. 

 

Tabel 1. Perbandingan Sifat Sol Hidrofil dengan Sol Hidrofob 

Sol Hidrofil Sol Hidrofob 

Mengadsorpsi mediumnya. 

Dapat dibuat dengan konsentrasi 

yang relatif besar. 

Tidak mudah digumpalkan dengan 

penambahan elektrolit. 

Viskositas lebih besar daripada 

mediumnya. 

Bersifat reversible. 

Efek Tyndall lemah. 

Tidak mengadsorpsi mediumnya. 

Hanya stabil pada konsentrasi kecil 

 

Mudah menggumpal pada  

penambahan elektrolit. 

Viskositas hamper sama dengan 

mediumnya. 

Tidak reversible. 

Efek Tyndall lebih jelas. 

 

G. Metode Pembelajaran 

Ceramah dan Praktikum 

 

H. KBM 

No. Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

1. Pendahuluan   

1.1 Siswa mendengarkan kompetensi dasar dan 

tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

1.2 Siswa diberikan motivasi pentingnya mempelajari 

materi sifat-sifat koloid oleh guru. 

 10 menit 

2. Kegiatan Inti 

2.1 Siswa diminta untuk menyebutkan sifat-sifat 

koloid yang diketahui. (eksplorasi) 

2.2 Guru mengoreksi jawaban yang disampaikan 

siswa. (konfirmasi) 

2.3 Siswa melakukan praktikum mengenai sifat 

koloid efek tyndall) secara berkelompok. 

70 menit 
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(elaborasi) 

2.4 Perwakilan dari masing-masing kelompok 

mempresentasikan mengenai praktikum yang 

telah dilakukan. 

2.5 Siswa lain bertanya atau memberikan pendapat 

mengenai yang dipresentasikan oleh perwakilan 

kelompok. (elaborasi) 

2.6 Guru mengoreksi dan memberikan penekanan 

terhadap jawaban-jawaban siswa . (konfirmasi) 

2.7 Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai 

koloid liofil dan liofob. (elaborasi) 

2.8 Siswa diberi kesempatan untuk bertanya 

mengenai materi yang belum jelas. (eksplorasi) 

2.9 Guru memberikan jawaban atas pertanyaan siswa. 

(konfirmasi) 

2.10 Siswa menulis latihan soal yang diberikan 

guru untuk dikerjakan dirumah. (elaborasi) 

3. Penutup  

3.1 Siswa dengan bimbingan guru menarik 

kesimpulan secara umum mengenai materi 

pelajaran yang telah diajarkan  

3.2 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan selanjutannya. 

 10 menit 

 

 

 

 

I. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Buku Kimia Kelas XI semester 2 dan buku lain yang relevan. 

2. Website yang memuat informasi yang berhubungan dengan sifat-sifat 

koloid. 

3. Komputer/laptop dan LCD 
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4. Laboratorium 

 

J. Penilaian  

1. Ranah Kognitif  

Prosedur  : Test tertulis 

Jenis Tagihan  : Ulangan harian 

Instrumen  : Soal  

2. Ranah Afektif 

Prosedur  : Observasi langsung 

Instrumen  : Lembar Observasi berbentuk Check List 

3. Ranah Psikomotor  

Prosedur  : Observasi langsung 

Instrumen  : Lembar observasi berbentuk Check List 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LembarKerja Siswa 

PRAKTIKUM 

SIFAT-SIFAT KOLOID 

 

A. TUJUAN 
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Mengetahui sifat koloid (Efek Tyndall) 

B. ALAT DAN BAHAN 

Bahan 

4. Susu 

5. Garam 

6. Air 

Alat 

1. Gelas kimia 

2. Senter 

 

C. CARA KERJA 

 PERCOBAAN EFEK TYNDALL 

1) Siapkan 3 gelas kimia kemudian isilah masing – masing gelas dengan 

campuran berikut ini : 

b. Air 

c. Air dengan Garam 

d. Air dengan Susu 

2) Aduk campuran tersebut 

3) Ambil senter dan sorot ke gelas pertama yang berisi campuran air 

dengan garam 

4) Amati sorot cahaya yang dipancarkan 

5) Kemudian ambil senter dan sorot ke gelas kedua yang berisi campuran 

air dengan susu 

6) Amati sorot cahaya yang dipancarkan 

 

D. DATA PENGAMATAN 

Efek Tyndall 

Sampel Pengamatan Berkas Sinar 

Air 

Air + garam 

Air + susu 
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E. PERTANYAAN 

1. Apa yang dimaksud dengan efek Tyndall? 

2. Mengapa larutan menyebabkan cahaya meneruskan sinar? Sedangkan 

koloid menghamburkanya? 

 

JAWABAN 

1. Efek Tyndall merupakan suatu efek penghamburan berkas sinar oleh 

partikel-partikel yang terdapat dalam system koloid, sehingga jalannya 

berkas sinar terlihat. 

2. Penghamburan cahaya oleh partikel koloid berkaitan dengan partikel 

koloid yang mempunyai ukuran 1-100 nm. Ukuran partikel koloid 

termasuk cukup besar untuk dapat menghamburkan cahaya. Lain halnya 

dengan larutan sejati yang ukuran partikelnya sangat kecil yaitu <1 nm 

tidak mampu menghamburkan cahaya, melainkan akan meneruskan 

cahaya. 

 

F. KESIMPULAN 

 

 

 

Latihan Soal 

1. Jelaskan tentang pengertian efek Tyndall ! 

2. Sebutkan 3 contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari! 

3. Jelaskan yang dimaksud dengan gerak brown! 

4. Jelaskan cara menentukan partikel koloid yang mempunyai muatan! 

5. Sebutkan contoh peristiwa koagulasi dalam kehidupan sehari-hari! 

6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan koloid liofil dan liofob! 

Jawaban : 
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1. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-

partikel koloid. 

2. Contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari : 

a. Sorot lampu mobil pada daerah berkabut. 

b. Sorot lampu proyektor pada gedung bioskop yang berasap. 

c. Berkas sinar matahari melalui celah daun di pagi hari yang berkabut. 

3. Gerak brown adalah gerakan patah-patah/zig-zag partikel koloid secara 

terus menerus. Gerak Brown terjadi akibat tumbukan yang tidak 

seimbang dari molekul-molekul medium terhadap partikel koloid. 

4.  Untuk menentukan partikel bermuatan yaitu dengan cara melakukan 

elektroforesis. Yaitu ke dalam sistem koloid dimasukkan elektroda yang 

diberi muatan listrik. Partikel koloid yang bermuatan negatif akan 

bergerak kea rah elektroda positif, sedangkan partikel koloid yang 

bermuatan positif akan bergerak kea rah elektroda negatif. 

5.  Contoh peristiwa koagulasi dalam kehidupan sehari-hari : 

a. Pembentukan delta di muara sungai. 

b. Karet dalam lateks digumpalkan dengan asam format. 

c. Lumpur kolodial dalam air sungai dapat digumpalkan oleh Al
3+

 dari 

tawas. 

6. Koloid liofil yaitu koloid yang suka berikatan dengan mediumnya 

sehingga sulit dipisahkan atau sangat stabil. Jika mediumnya air disebut 

koloid hidrofil. 

Koloid liofob yaitu koloid yang tidak suka dengan mediumnya sehingga 

cenderung memisah, akibatnya tidak stabil. Jika mediumnya air maka 

disebut koloid hidrofob. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 3 

(Kelas Kontrol) 

 

Nama Sekolah  : SMA N 4 Magelang 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas/Semester : XI / II 

Pokok Materi  : Sistem Koloid 

Sub Pokok Materi : Peranan koloid 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
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Tahun Pelajaran : 2012/2013 

 

J. Standar Kompetensi 

Menjelaskan sistem dan sifat koloid serta penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

K. Kompetensi Dasar 

Mengelompokkan sifat-sifat koloid dan penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

L. Indikator 

4. Kognitif 

c. Produk 

3. Mendeskripsikan peranan koloid di industri kosmetik, makanan, 

dan farmasi. 

d. Proses 

5. Memperhatikan penjelasan guru mengenai peranan koloid 

dibidang industri kosmetik, makanan, dan farmasi. 

5. Psikomotor 

a.) Terampil dalam kegiatan tanya jawab mengenai peranan koloid 

dibidang industri kosmetik, makanan, dan farmasi.. 

6. Afektif 

c. Karakter / Sikap  : Berpikir kreatif, kritis, dan logis, mempunyai rasa 

ingin tahu, jujur, dan bertanggung jawab, peduli, serta berperilaku 

santun. 

d. Ketrampilan Sosial : menyampaikan pendapat, menjadi pendengar 

yang baik, dan menanggapi pendapat orang lain. 

 

M. Tujuan Pembelajaran 

4. Kognitif 

c. Produk 

3.) Siswa kelas XI dapat mendeskripsikan peranan koloid dibidang : 

a.) industri kosmetik 
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b.) industri makanan 

c.) farmasi  

d. Proses  

5. Melalui penjelasan dari guru siswa kelas XI dapat menjelaskan 

peranan koloid dibidang : 

i. Industri kosmetik 

ii. Industri makanan 

iii. farmasi 

5. Psikomotor 

5. Siswa kelas XI dengan terampil mengikuti kegiatan tanya jawab di 

kelas mengenai peranan koloid dibidang : 

1. Industri kosmetik 

2. Industri makanan 

3. farmasi 

6. Afektif  

c. Karakter / Sikap 

Siswa kelas XI dapat terlibat aktif dalam pembelajaran dan menunjukkan 

karakter berpikir kreatif, kritis, dan logis; mempunyai rasa ingin tahu, 

jujur, dan berperilaku santun. 

d. Ketrampilan Sosial 

Siswa kelas XI dapat aktif menyampaikan pendapat, menjadi pendengar 

yang baik, dan menanggapi pendapat orang lain dalam diskusi.  

 

N. Materi Pembelajaran 

Peranan koloid dalam industri kosmetik, makanan, dan farmasi 

1. Dalam Industri Kosmetik 

Bagi kalian para wanita, mungkin tak ada yang asing dengan 

kosmetik. Bahkan, saat ini kosmetik tidak hanya digunakan oleh kaum 

wanita saja, akan tetapi kaum pria pun mulai menggunakannya. Hal ini 

ditunjukkan dengan beragamnya kosmetik yang diperuntukkan khusus pria 

maupun khusus wanita. Dalam bidang kosmetik, kita sering menggunakan 
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koloid dalam pelarut tertentu seperti pembersih muka, pewangi badan 

berbentuk spray, semprot rambut, jell untuk rambut, dan produk kosmetik 

lainnya. 

 

2. Dalam Bidang Makanan 

Makanan yang kita konsumsi sehari-hari ada yang berbentuk 

padatan ataupun cairan. Akan tetapi, terkadang beberapa makanan yang 

berbentuk padatan sulit untuk dicerna. Sehingga oleh pabrik, produk-

produk makanan dibuat dalam bentuk koloid. Produk-produk makanan 

yang menggunakan sistem koloid antara lain kecap, saus, keju, mentega, 

dan krim. 

 

3. Dalam Bidang Farmasi 

Seperti halnya makanan, obat pun ada yang berwujud padatan 

(tablet) sehingga anak-anak sulit untuk menelannya. Untuk mengatasinya, 

obat teersebut dikemas dalam bentuk koloid sehingga mudah diminum. 

Contohnya obat batuk yang berbentuk sirup. 

 

O. Metode Pembelajaran 

Ceramah dan Tanya Jawab 

P. KBM 

No. Kegiatan Alokasi Waktu 

1. Pendahuluan   

1.5 Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 

1.6 Siswa diberikan motivasi pentingnya mempelajari 

materi peranan koloid oleh guru. 

 10 menit 

2. Kegiatan Inti 

2.1 Siswa diminta untuk memberikan contoh 

peranan koloid dalm kehidupan yang diketahui. 

70 menit 
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(eksplorasi) 

2.2 Guru mengoreksi dan memberikan penekanan 

terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh 

siswa. (konfirmasi) 

2.3 Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai 

peranan koloid di industri kosmetik, makanan, 

dan farmasi. (elaborasi) 

2.4 Siswa memperhatikan guru yang memberikan 

contoh-contoh penerapan koloid di indusrti 

kosmetik, makanan, dan farmasi. (elaborasi) 

2.5 Siswa bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami. (elaborasi) 

2.6 Guru menjawab pertanyaan siswa. (konfirmasi) 

2.7 Siswa mencatat tugas yang diberikan oleh guru. 

(elaborasi)  

3. Penutup  

3.6 Siswa dengan bimbingan guru menarik 

kesimpulan secara umum mengenai materi 

pelajaran yang telah diajarkan  

3.7 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan selanjutannya. 

 10 menit 

 

 

Q. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

5. Buku Kimia Kelas XI semester 2 dan buku lain yang relevan. 

6. Website yang memuat informasi yang berhubungan dengan pembuatan 

koloid. 

7. Komputer/Laptop dan LCD 

 

R. Penilaian  

4. Ranah Kognitif  

Prosedur  : Test tertulis 
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Jenis Tagihan  : Ulangan harian 

Instrumen  : Soal  

5. Ranah Afektif 

Prosedur  : Observasi langsung 

Instrumen  : Lembar Observasi berbentuk Check List 

6. Ranah Psikomotor  

Prosedur  : Observasi langsung 

Instrumen  : Lembar observasi berbentuk Check List 

 

 

Tugas 

Carilah penerapan dari sistem koloid dalam kehidupan beserta 

penjelasannya! (tidak boleh sama dengan contoh yang telah diberikan guru) 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 4 

(Kelas Kontrol) 

 

Nama Sekolah  : SMA N 4 Magelang 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas/Semester : XI / II 

Pokok Materi  : Sistem Koloid 

Sub Pokok Materi : Pembuatan Koloid 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Tahun Pelajaran : 2012/2013 
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S. Standar Kompetensi 

Menjelaskan sistem dan sifat koloid serta penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

T. Kompetensi Dasar 

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

U. Indikator 

7. Kognitif 

e. Produk 

4. Menjelaskan cara-cara pembuatan koloid. 

f. Proses 

6. Melakukan praktikum mengenai proses pembuatan koloid. 

8.  Psikomotor 

a.) Terampil dalam melakukan praktikum cara-cara pembuatan 

koloid. 

b.) Terampil dalam kegiatan tanya jawab mengenai pembuatan 

koloid. 

9. Afektif 

e. Karakter / Sikap  : Berpikir kreatif, kritis, dan logis, mempunyai rasa 

ingin tahu, jujur, dan bertanggung jawab, peduli, serta berperilaku 

santun. 

f. Ketrampilan Sosial : bekerjasama, menyampaikan pendapat, menjadi 

pendengar yang baik, dan menanggapi pendapat orang lain. 

V. Tujuan Pembelajaran 

7. Kognitif 

e. Produk 

4.) Siswa kelas XI dapat menjelaskan cara-cara pembuatan koloid. 

f. Proses  

6. Melalui kegiatan praktikum, siswa kelas XI dapat menjelaskan 

cara-cara pembuatan koloid. 

8. Psikomotor 
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6. Siswa kelas XI dapat dengan terampil melakukan praktikum mengenai 

cara-cara pembuatan koloid. 

7. Siswa kelas XI dengan terampil mengikuti kegiatan tanya jawab di 

kelas mengenai pembuatan koloid. 

9. Afektif  

e. Karakter / Sikap 

Siswa kelas XI dapat terlibat aktif dalam pembelajaran dan menunjukkan 

karakter berpikir kreatif, kritis, dan logis; mempunyai rasa ingin tahu, 

jujur, dan berperilaku santun. 

f. Ketrampilan Sosial 

Siswa kelas XI dapat aktif bekerjasama, menyampaikan pendapat, menjadi 

pendengar yang baik, dan menanggapi pendapat orang lain dalam 

diskusi.  

 

W. Materi Pembelajaran 

Pembuatan koloid 

Salah satu cara pembuatan koloid adalah cara kondensasi, yaitu 

menggumpalkan partikel-partikel larutan menjadi partikel yang berukuran 

koloid. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi dilakukan melalui : 

(5) Reaksi redoks 

Contoh : pembuatan sol belerang. 

2H2S(g) +  SO2(aq)  →  2H2O(l) + 3S 

(6) Hidrolisis 

Contoh : FeCl3(aq) + 3H2O(l) → Fe(OH)3 + 3HCl(aq) 

(ke dalam air mendidih ditambahkan larutan FeCl3 akan terbentuk sol 

Fe(OH)3). 

(7) Dekomposisi rangkap (substitusi) 

Contoh : sol AgCl dibuat dengan mencairkan larutan perak nitrat encer 

dengan larutan HCl encer. 

AgNO3(aq) + HCl(aq) → AgCl(koloid) + HNO3(aq) 

(8) Pengganti pelarut 
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Contoh : bila larutan jenuh kalsium asetat dicampur dengan alkohol 

akan terbentuk suatu gel. 

 

Suatu koloid dapat juga dibuat dengan cara dispersi yaitu 

menghaluskan partikel-partikel suspensi yang terlalu besar menjadi partikel-

partikel yang berukuran koloid. Cara ini dapat dilakukan dengan: 

(4) Cara mekanik 

Contoh : sol belerang dibuat dengan menggerus serbuk belerang 

bersama-sama dengan gula pasir, kemudian mencapur serbuk halus 

tersebut dengan air. 

(5) Cara peptisasi 

Cara peptisasi adalah pembuatan sistem koloid dari butir-butir kasar dari 

suatu endapan dengan bantuan zat pemeptisasi. 

Contoh : endapan Al(OH)3 oleh AlCl3, karet oleh bensin. 

(6) Cara busur bredig 

Digunakan untuk membuat sol-sol logam, logam yang akan dijadikan 

koloid digunakan sebagai elektroda yang dicelupkan dalam medium 

dispersi, kemudian diberi loncatan listrik diantara kedua ujungnya. 

 

X. Metode Pembelajaran 

Ceramah dan Tanya Jawab 

Y. KBM 

No. Kegiatan Alokasi Waktu 

1. Pendahuluan   

1.7 Siswa mendengarkan guru yang menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

1.8 Siswa diberikan motivasi pentingnya mempelajari 

materi pembuatan koloid oleh guru. 

 10 menit 

2. Kegiatan Inti 

1.1 Siswa diminta untuk memberikan pendapatnya 

70 menit 
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mengenai cara pembuatan koloid yang mereka 

ketahui. (eksplorasi) 

1.2 Guru mengoreksi dan memberikan penekanan 

terhadap pendapat-pendapat siswa. (konfirmasi) 

1.3 Siswa melakukan praktikum mengenai cara-cara 

pembuatan koloid secara berkelompok. 

(elaborasi) 

1.4 Perwakilan dari masing-masing kelompok 

mempresentasikan mengenai praktikum yang 

telah dilakukan. (elaborasi) 

1.5 Siswa lain memperhatikan perwakilan kelompok 

yang sedang presentasi. (elaborasi) 

1.6 Siswa lain bertanya atau memberikan pendapat 

mengenai yang dipresentasikan oleh perwakilan 

kelompok. (elaborasi) 

1.7 Guru mengoreksi dan memberikan penekanan 

terhadap pendapat dari siswa. (konfirmasi) 

1.8 Siswa bertanya mengenai materi yang belum jelas 

(elaborasi) 

1.9 Guru menjawab pertanyaan dari siswa. 

(konfirmasi) 

 

 

3. Penutup  

3.8 Siswa dengan bimbingan guru menarik 

kesimpulan secara umum mengenai materi 

pelajaran yang telah dipelajari.  

3.9 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan selanjutannya. 

 10 menit 

 

 

Z. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

8. Buku Kimia Kelas XI semester 2 dan buku lain yang relevan. 
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9. Website yang memuat informasi yang berhubungan dengan pembuatan 

koloid. 

10. Lembar Kerja Siswa 

11. Laboratorium 

 

AA. Penilaian  

7. Ranah Kognitif  

Prosedur  : Test tertulis 

Jenis Tagihan  : Ulangan harian 

Instrumen  : Soal  

8. Ranah Afektif 

Prosedur  : Observasi langsung 

Instrumen  : Lembar Observasi berbentuk Check List 

9. Ranah Psikomotor  

Prosedur  : Observasi langsung 

Instrumen  : Lembar observasi berbentuk Check List 

 

 

 

 

 

 

Lembar Kerja Siswa 

PRAKTIKUM 

PEMBUATAN KOLOID  

 

a.) TUJUAN 

Mengetahui cara pembuatan sistem koloid. 

 

b.) ALAT DAN BAHAN 

Alat : 
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1. Lumpang dan alu 

2. Beaker glass 

3. Batang pengaduk 

4. Pembakar spiritus 

5. Tabung reaksi 

 

Bahan : 

9. Gula  

10. Belerang 

11. Larutan besi (III) klorida jenuh 

12. Larutan (CH3COO)2Ca jenuh 

13. Alkohol 95% 

14. Agar-agar 

15. Air 

c.) CARA KERJA 

1. Sol belerang dalam air 

Campurkan satu bagian gula dan satu bagian belerang, kemudian gerus 

sampai halus. Ambil satu bagian campuran itu dan campurkan dengan 

satu bagian gula, kemudian gerus lagi sampai halus. Lanjutkan 

pekerjaan menggerus satu bagian campuran dengan satu bagian gula. 

Setelah pengerjaan keempat kalinya, tuangkan campuran ke dalam air. 

Aduk campuran ini dan perhatikan apakah terjadi endapan. 

2. Sol agar-agar dalam air 

Ambil satu sendok agar-agar dan larutkan dalam air di dalam tabung 

reaksi. Untuk memudahkan pelarutan, panaskan campuran itu. 

3. Sol Fe(OH)3 

Panaskan 50 mL air sampai mendidih. Tambahkan larutan FeCl3 jenuh 

setetes demi setetes sambil mengaduk, sampai larutan menjadi merah 

coklat. Amati hasilnya. 

4. Pembuatan Gel Kalsium Asetat-Alkohol 
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Masukkan 10 mL larutan kalsium asetat jenuh ke dalam gelas kimia 250 

mL dan masukkan 60 mL alkohol 95% ke dalam gelas kimia 100 mL. 

Tuangkan sekaligus alkohol itu kedalam larutan kalsium asetat jenuh. 

Hasil pencampuran merupakan gel. Masukkan sedikit gel itu ke dalam 

cawan porselen,kemudian bakar gel itu. 

 

d.) PENGAMATAN 

 

e.) PERTANYAAN 

a. Percobaan  apakah yang termasuk pembuatan koloid dengan cara 

dispersi? 

b. Percobaan  apakah yang termasuk pembuatan koloid dengan cara 

kondensasi? 

c. Apakah yang terjadi saat air yang dipanasi ditetesi larutan FeCl3 

jenuh? 

d. Apa fungsi gula? 

e. Jelaskan prinsip pembuatan sol belerang! 

f. Jelaskan prinsip pembuatan sol agar-agar! 

g. Apa perbedaan pembuatan koloid dengan cara dispersi dan 

kondensasi? 

 

JAWABAN 

8. Pembuatan sol belerang dan pembuatan agar-agar jambu biji. 

9. Pembuatan sol Fe(OH)3 dan pembuatan gel kalsium asetat-alkohol. 

10. Warnanya berubah menjadi coklat kemerahan. 

11. Pemecah partikel belerang sehingga dapat dilarutkan dalam air. 

Percobaan Hasil Pengamatan 

5. Sol belerang dalam air 

6. Sol agar-agar dalam air 

7. Sol Fe(OH)3 

8. Pembuatan gel kalsium asetat-alkohol 
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12. Menggunakan prinsip dispersi mekanik yaitu dari partikel besar 

digerus menjadi partikel koloid. 

13. Menggunakan prinsip dispersi peptisasi yaitu dari partikel kasar 

diubah menjadi   partikel koloid dengan penambahan zat seperti air 

atau zat lain yang disebut zat untuk peptisasi. 

14. Cara dispersi : menghaluskan partikel-partikel suspensi yang terlalu 

besar menjadi partikel-partikel yang berukuran koloid. 

Cara kondensasi : menggumpalkan partikel-partikel larutan menjadi 

partikel yang berukuran koloid. 

 

f.) KESIMPULAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 5 

(Kelas Kontrol) 

 

Nama Sekolah  : SMA N 4 Magelang 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas/Semester : XI / II 

Pokok Materi  : Sistem Koloid 

Sub Pokok Materi : Koloid dan Pencemaran 
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Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Tahun Pelajaran : 2012/2013 

 

BB. Standar Kompetensi 

Menjelaskan sistem dan sifat koloid serta penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

CC. Kompetensi Dasar 

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

DD. Indikator 

10. Kognitif 

g. Produk 

5. Mengidentifikasi jenis koloid yang mencemari lingkungan. 

h. Proses 

7. Memperhatikan penjelasan guru mengenai jenis koloid yang 

mencemari lingkungan. 

11.  Psikomotor 

a.) Terampil dalam kegiatan tanya jawab mengenai jenis koloid yang 

mencemari lingkungan. 

12. Afektif 

g. Karakter / Sikap  : Berpikir kreatif, kritis, dan logis, mempunyai rasa 

ingin tahu, jujur, dan bertanggung jawab, peduli, serta berperilaku 

santun. 

h. Ketrampilan Sosial : menyampaikan pendapat, menjadi pendengar 

yang baik, dan menanggapi pendapat orang lain. 

 

EE. Tujuan Pembelajaran 

10. Kognitif 

g. Produk 

5.) Siswa kelas XI dapat mengidentifikasi jenis koloid yang 

mencemari lingkungan . 

h. Proses  
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7. Melalui penjelasan dari guru , siswa kelas XI dapat 

mengidentifikasi jenis koloid yang mencemari lingkungan. 

11. Psikomotor 

8. Siswa kelas XI dengan terampil mengikuti kegiatan tanya jawab di 

kelas mengenai jenis koloid yang mencemari lingkungan. 

12. Afektif  

g. Karakter / Sikap 

Siswa kelas XI dapat terlibat aktif dalam pembelajaran dan menunjukkan 

karakter berpikir kreatif, kritis, dan logis; mempunyai rasa ingin tahu, 

jujur, dan berperilaku santun. 

h. Ketrampilan Sosial 

Siswa kelas XI dapat aktif menyampaikan pendapat, menjadi pendengar 

yang baik, dan menanggapi pendapat orang lain dalam diskusi.  

 

FF. Materi Pembelajaran 

Contoh Koloid yang Mencemari Lingkungan 

 

Lingkungan terkait dengan koloid, diantaranya adalah asbut. Pada tahun 

1952 sebanyak 4000 orang meninggal dalam kasus asbut di London. 

Sebenarnya, apakah asbut itu?? 

Asbut adalah campuran yang rumit yang terdiri atas berbagai gas dan 

partikel-partikel zat cair dan zat padat. Asbut (smog) merupakan kombinasi 

dari asap (smoke) dan kabut (fog). 

Kabut sendiri merupakan dispersi partikel air dalam udara. Kabut terjadi 

jika udara panas yang mengandung uap air tiba-tiba mengalami pendinginan, 

sehingga sebagian uap air mengalami kondensasi. Jika asap bergabung 

dengan kabut, maka kabut menghalangi asap naik. Akibatnya, asap tetap 

berada di sekitar kita dan kita menghirupnya. 

Asap mengandung partikel yang dapat mengiritasi paru-paru dan 

membuat kita batuk. Asap juga mengandung belerang dioksida (SO2). Gas ini 
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dapat bereaksi dengan oksigen dan uap air membentuk asam sulfat. Asam 

sulfat akan mengiritasi paru-paru sehingga menghasilkan banyak lendir. 

Selain itu, asbut mengandung berbagai jenis gas yang terbentuk dari 

serentetan reaksi fotokimia (yaitu reaksi kimia yang berlangsung di bawah 

pengaruh sinar matahari). Diantaranya yaitu: ozon, aldehida, dan peroksiasetil 

nitrat (PAN). 

 

GG. Metode Pembelajaran 

Ceramah dan Tanya Jawab 

 

HH. KBM 

No. Kegiatan Alokasi Waktu 

1. Pendahuluan   

1.9 Siswa mendengarkan guru yang menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

1.10 Siswa diberikan motivasi pentingnya 

mempelajari jenis koloid yang mencemari 

lingkungan. 

 10 menit 

2. Kegiatan Inti 

2.8 Siswa menjawab pertanyaan mengenai materi 

pembelajaran sebelumnya yaitu pembuatan 

koloid (eksplorasi) 

2.9 Guru mengoreksi dan memberikan penekanan 

terhadap jawaban siswa. (konfirmasi) 

2.10 Siswa diminta untuk memberikan contoh jenis 

koloid yang mencemari lingkungan yang mereka 

ketahui. (eksplorasi) 

2.11 Guru mengoreksi dan memberikan penekanan 

terhadap pendapat-pendapat siswa. (konfirmasi) 

2.12 Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai 

70 menit 

 

 

 



183 

 

 
 

jenis koloid yang mencemari lingkungan. 

(elaborasi) 

2.13 Siswa bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami. (elaborasi) 

2.14 Guru menjawab pertanyaan siswa. (konfirmasi) 

2.15 Siswa mencatat dan mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru. (elaborasi) 

3. Penutup  

3.10 Siswa dengan bimbingan guru menarik 

kesimpulan secara umum mengenai materi 

pelajaran yang telah dipelajari.  

3.11 Guru menyampaikan rencana pembelajaran 

pada pertemuan selanjutannya. 

 10 menit 

 

 

II. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

12. Buku Kimia Kelas XI semester 2 dan buku lain yang relevan. 

13. Website yang memuat informasi yang berhubungan dengan pembuatan 

koloid. 

 

JJ. Penilaian  

10. Ranah Kognitif  

Prosedur  : Test tertulis 

Jenis Tagihan  : Ulangan harian 

Instrumen  : Soal  

11. Ranah Afektif 

Prosedur  : Observasi langsung 

Instrumen  : Lembar Observasi berbentuk Check List 

12. Ranah Psikomotor  

Prosedur  : Observasi langsung 

Instrumen  : Lembar observasi berbentuk Check List 
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Tugas 

Carilah artikel mengenai pencemaran lingkungan yang 

disebabkan oleh koloid dan berilah solusi yang dapat anda berikan untuk 

menanggulangi pencemaran tersebut ! 

 

Catatan : sumber boleh dari buku referensi maupun internet  



           

 
 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

 

INDIKATOR 
Aspek Kognitif 

Total 
C1 C2 C3 C4 

1. Mengelompokkan 

suspensi kasar, 

larutan sejati dan 

koloid berdasarkan 

data hasil 

pengamatan 

2. Mengelompokkan 

jenis koloid 

berdasarkan fase 

terdispersi dan fase 

pendispersi. 

3. Mendeskripsikan 

sifat-sifat koloid 

 

4. Menjelaskan 

koloid liofob dan 

liofil 

 

 

5. Mendeskripsikan 

peranan koloid di 

industri kosmetik, 

makanan, dan 

farmasi 

 

6. Menjelaskan 

proses pembuatan 

koloid melalui 

percobaan. 

7. Mengidentifikasi 

jenis koloid yang 

mencemari 

lingkungan. 
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18, 21, 23 

 

 

 

 

 

43, 47, 52, 60 
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5, 6, 7 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

39 

 

 

45 
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3 

 

Jumlah 9 22 21 8 60 

 

 

 

Lampiran 5                  185 
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SOAL UJI COBA 

Mata Pelajaran : Kimia 

Pokok Materi  : Koloid 

Kelas/Semster  : XI/II 

Waktu    : 2 x 45 menit 

Petunjuk : 

1. Kerjakan soal pada lembar jawaban yang tersedia. 

2. Tulis nama, kelas, dan nomor absen pada lembar yang tersedia. 

3. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D, atau E pada jawaban yang 

tepat. 

4. Kerjakan soal dari yang dianggap mudah terlebih dahulu. 

5. Bila jawaban salah dan ingin memperbaikinya, lakukan seperti berikut: 

Jawaban semula  : A B C D E 

Pembetulan  : A B C D E 

 

1. Produk di bawah ini yang bukan merupakan contoh dari sistem koloid adalah 

…. 

a. Keju 

b. Lotion 

c. Semir sepatu 

d. Krim kocok 

e. Sirup 

2. Sistem dispersi koloid dan larutan tidak dapat disaring, sedangkan suspensi 

dapat disaring dengan kertas saring biasa, sebab …. 

a. Partikel koloid lebih besar daripada suspensi 

b. Partikel larutan dan koloid dapat melewati kertas saring 

c. Suspensi umumnya dari zat padat dan zat cair 

d. Koloid sukar terpisah oleh gaya gravitasi bumi 

e. Kertas saring bukan alat pemisah yang baik 

3. Sistem dispersi berikut ini yang merupakan sistem koloid, suspensi dan 

larutan sejati berturut-turut adalah …. 

a. Cuka, air + pasir, dan selai tempe 

b. Selai tempe, cuka, dan air + pasir 

c. Air + pati kanji, susu kedelai, dan sirup 

d. Susu kedelai, sirup, air + pati kanji 

e. Agar-agar jambu biji, air + pasir, dan sirup 

4. Dari pernyataan berikut ini ; 

1. Busa sabun adalah dispersi koloid fase gas dalam cair 

2. Karet busa merupakan dispersi koloid fase gas dalam medium padat 
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3. Cat adalah sistem dispersi suatu zat padat dalam zat cair 

4. Selai merupakan emulsi yang merupakan dispersi zat cair dalam zat cair 

5. Keju merupakan dispersi zat cair dalam zat padat 

Pernyataan yang salah adalah…. 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

5. Satu gram terigu dilarutkan dalam 50 ml aquades. Campuran diaduk 

kemudian disaring. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan hasil 

percobaan adalah …. 

a. Tepung terigu tidak larut 

b. Meninggalkan residu setelah disaring 

c. Tidak meninggalkan residu setelah disaring 

d. Filtrat jernih 

e. Campuran memisah 

6. Suatu contoh air sungai setelah disaring diperoleh filtrat yang tampak jernih. 

Filtrat tersebut ternyata menunjukkan efek Tyndall. Dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa air sungai…. 

a. Tergolong larutan sejati 

b. Tergolong suspensi 

c. Tergolong sol 

d. Tergolong koloid 

e. Mengandung partikel kasar dan partikel koloid 

7. Untuk membedakan koloid, larutan sejati dan suspensi kasar dilakukan 

beberapa percobaan. Dari hasil percobaan di dapat data sebagai berikut   : 

Campuran pada tabung sifat-sifat : 

A. Jernih satu fase 

B. Dapat di saring dengan kertas saring biasa, tidak jernih 

C. Dua fase, tidak jernih 

Dari hasil percobaan tersebut maka,…. 

a. A = koloid, B= larutan sejati, C = suspensi kasar 

b. A = larutan sejati, B= suspensi kasar, C = koloid 

c. A = larutan sejati, B=koloid, C= suspensi kasar 

d. A= Koloid, B= suspensi kasar, C=larutan sejati 

e. A=suspensi kasar, B = koloid, C = larutan sejati 

8. Penambahan gula pasir pada pembuatan selai selain sebagai pemanis juga 

berfungsi sebagai …. 

a. Pewarna  

b. Pengawet alami 

c. Pengawet buatan 

d. Penambah aroma 

e. Pengental  
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9. Koloid pelindung yang berfungsi mencegah terjadinya pengendapan pada 

jamu beras kencur adalah …. 

a. Gula jawa 

b. Garam  

c. CMC makanan 

d. Gula pasir 

e. Sakarin 

10. Emulsi adalah sistem terdispersi dimana…. 

a. Zat padat terdispersi dalam 

zat cair 

b. Zat cair terdispersi dalam gas 

c. Gas terdispersi dalam gas 

d. Gas terdispersi dalam zat cair 

e. Zat cair terdispersi dalam zat 

cair 

11. Susu kedelai, pewangi badan berbentuk spray, agar-agar rasa durian, dan cat 

tembok berturut-turut merupakan contoh produk dari …. 

a. Gel, sol, aerosol, emulsi 

b. Emulsi, aerosol, gel, sol 

c. Aerosol, emulsi, gel, sol 

d. Aerosol, emulsi, sol, gel 

e. Sol, emulsi, gel, aerosol 

12. Pada proses pembuatan susu kedelai, dilakukan penyaringan terhadap bubur 

kedelai sehingga diperoleh filtrat susu kedelai mentah. Filtrat tersebut 

ternyata menghamburkan cahaya. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

susu kedelai termasuk …. 

a. Suspensi 

b. Larutan sejati 

c. Sol 

d. Koloid 

e. Campuran suspensi dan 

koloid 

13. Diantara beberapa percobaan pembuatan koloid berikut : 

1. Larutan kalium asetat + alkohol 

2. Belerang + gula + air 

3. Susu + air 

4. Minyak + air 

5. Agar-agar yang dimasak 

Yang menunjukkan proses pembuatan gel adalah …. 

a. 1 dan 5 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 5 

d. 3 dan 4 

e. 2 dan 4 

14. Sebanyak 1 cc minyak dicampur dengan 5 cc air, dikocok dan ternyata cairan 

tersebut tidak tercampur. Kemudian ditambahkan 5 tetes air sabun sehingga 

terjadi emulsi. Fase terdispersi, medium pendispersi, dan emulgator berturut-

turut adalah …. 

a. Minyak, air, dan sabun 

b. Air, minyak, dan sabun 

c. Sabun, air, dan minyak 

d. Air, sabun, dan minyak 

e. Minyak, sabun, dan air 
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15. Berikut berturut-turut merupakan fase terdispersi dan medium pendispersi 

dari krim kocok yang digunakan dalam pembuatan es krim coklat adalah …. 

a. Padat, cair 

b. Gas, padat 

c. Gas, cair 

d. Cair, gas 

e. Cair, padat

16. Zat-zat di bawah ini yang bukan merupakan contoh dari sol adalah …. 

a. Susu 

b. Semir cair 

c. Tinta 

d. Protoplasma 

e. Putih telur 

17. Berikut adalah usaha-usaha yang dapat dikembangkan dari penerapan sistem 

koloid untuk meningkatkan nilai ekonomis, kecuali …. 

a. Pembuatan jelli 

b. Pembuatan agar-agar 

c. Pembuatan susu kedelai 

d. Pembuatan selai 

e. Pembuatan asinan buah 

18. Kosmetik di bawah ini yang merupakan sistem koloid, kecuali …. 

a. Deodorant spray 

b. Lipstick 

c. Penghitam alis 

d. Pewarna rambut 

e. Minyak rambut

19. Pembuatan koloid dibawah ini yang tidak termasuk cara dispersi adalah …. 

a. Penghalusan mekanik 

b. Peptisasi 

c. Busur bredig 

d. Penurunan kelarutan 

e. Penggerusan 

20. Bidang wirausaha berikut ini yang merupakan aplikasi dari sistem koloid 

adalah .... 

a. Industri pembuatan kertas 

b. Industri pembuatan semir sepatu 

c. Industri pembuatan tepung beras 

d. Industri pembuatan alcohol 

e. Industri pembuatan larutan cuka 

21. Berikut merupakan proses pembuatan jamu beras kencur yang sulit 

mengendap, kecuali …. 

a. Menyangrai beras hingga panas tapi jangan sampai gosong 

b. Merebus campuran kencur dan beras yang telah ditumbuk 

c. Menumbuk kencur yang sudah diiris tipis-tipis dan beras yang sudah 

disangrai 

d. Menambahkan CMC makanan/maizena yang sudah dilarutkan dalam air 

ke dalam campuran air dan kecur serta beras yang telah ditumbuk halus 

e. Menyaring campuran air, kencur dan beras yang telah halus

22. Pemberian tawas dalam proses pengolahan air minum dimaksudkan untuk …. 

a. Mengendapkan partikel-partikel koloid agar menjadi bersih 
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b. Menhilangkan bau tak sedap 

c. Membunuh kuman yang berbahaya 

d. Menghilangkan bahan-bahan yang menyebabkan pencemaran air 

e. Memberikan rasa segar pada air 

23. Sabun sangat bermanfaat pada proses pencucian pakaian, karena …. 

a. Sabun berfungsi sebagai zat pengemulsi kotoran (lemak) dan air sehingga 

pakaian menjadi bersih 

b. Sabun berfungsi sebagai zat peluntur warna pakaian 

c. Sabun berfungsi sebagai zat yang dapat menguapkan kotoran (lemak) 

pada pakaian 

d. Sabun berfungsi sebagai pemecah kotoran (lemak) pada pakaian 

e. Sabun berfungsi sebagai zat perekat kotoran (lemak) pada pakaian 

24. Sifat koloid dapat ditunjukkan oleh partikel-partikel koloid apabila diamati 

dengan mikroskop ultra akan kelihatan bergerak terus menerus dengan 

gerakan patah-patah. Peristiwa ini disebut …. 

a. Efek Tyndall 

b. Gerak Brown 

c. Koagulasi 

d. Dialisis 

e. Elektroforesis 

25. Asap yang mengandung oksida logam dapat diendapkan dengan 

menggunakan alat yang disebut …. 

a. Cottrel 

b. Busur Bredig 

c. Penggiling koloid 

d. Membran semipermiabel 

e. Dialisator 

26. Dibawah ini yang merupakan sifat-sifat koloid adalah …. 

a. Gerak brown, elektroforesis, absorbsi 

b. Dispersi, absorbsi, efek tyndall 

c. Koagulasi, dispersi, gerak brown 

d. Efek tyndall, elektroforesis, adsorbsi 

e. Adsorbsi, koagulasi, kondensasi 

27. Peristiwa di bawah ini yang merupakan contoh koagulasi adalah …. 

a. Proses cuci darah 

b. Terjadinya berkas sinar di daerah berkabut 

c. Proses pemutihan gula tebu 

d. Terjadinya delta sungai 

e. Proses pembuatan susu kedelai 

28. Koloid pelindung yang digunakan untuk mencegah pembentukan kristal pada 

pembuatan es krim adalah …. 

a. Garam 

b. Gelatin 

c. Gula 

d. Sakarin 

e. Agar-agar 
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29. Tujuan dari penambahan tepung maizena pada proses pembuatan jamu beras 

kencur yaitu…. 

a. Supaya jamu beras kencur bisa bertahan lama 

b. Supaya jamu beras kencur mempunyai rasa yang enak 

c. Mempercantik warna jamu beras kencur 

d. Supaya jamu beras kencur tidak mudah mengendap 

e. Untuk menghilangkan rasa getir 

30. Koagulasi dapat terjadi jika 

1. Koloid dipanaskan 

2. Mencampurkan dua macam koloid yang berbeda muatan 

3. Ditambahkan zat elektrolit 

4. Partikel koloid didialisis 

Pernyataan tersebut yang benar adalah …. 

a. 1, 2, dan 4 

b. 1, 3, dan 4 

c. 2 dan 4 

d. 3 dan 4 

e. 1, 2, dan 3 

31. Pemisahan partikel koloid dengan membran semipermiabel disebut …. 

a. Hidrolisis 

b. Dialisis 

c. Koagulasi 

d. Elektroforesis 

e. Adsorbsi 

32. Selain menambahkan koloid pelindung untuk mencegah pembentukan Kristal 

pada pembuatan es krim, pewarna juga boleh ditambahkan supaya warna 

yang dihasilkan lebih menarik. Di bawah ini pewarna yang dapat digunakan 

dalam es krim, kecuali …. 

a. Rhodamine B 

b. Daun Pandan 

c. Ultramarine 

d. Violet GB 

e. Tartrazine 

33. Penambahan gum arab dalam pembuatan semir berguna untuk meningkatkan 

kestabilan koloid. Hal ini merupakan prinsip …. 

a. Dialisis 

b. Koagulasi 

c. Elektroforesis 

d. Adsorbsi 

e. Koloid pelindung 

34. Sistem dispersi koloid pada umumnya sukar mengendap (terpisah) oleh 

pengaruh gravitasi bumi, hal itu disebabkan oleh …. 

a. Adanya gerak brown 

b. Adanya efek tyndall 

c. Adanya zat pendispersi 

d. Bermuatan listrik 

e. Koloid dapat terkoagulasi 

35. Proses elektroforesis pada sistem koloid dapat terjadi akibat partikel koloid ... 

a. Mengadsorbsi muatan listrik 

b. Bergerak oleh medan listrik 
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c. Mengalami pelucutan muatan 

d. Ukurannya sangat kecil 

e. Tidak stabil dengan adanya muatan 

36. Pada proses dialisis terjadi peristiwa berikut ini, kecuali …. 

a. Dapat dipercepat dengan menggunakan air yang mengalir 

b. Partikel-partikel koloid bergerak lurus 

c. Partikel koloid tidak dapat menembus selaput semipermiabel 

d. Koloid menjadi stabil 

e. Ion pengganggu dapat melewati selaput semipermiabel

37. Susu adalah emulsi lemak dalam air yang tidak terpisahkan. Hal ini 

disebabkan…. 

a. Susu merupakan emulsi 

b. Susu merupakan senyawa organik 

c. Adanya kasein sebagai emulgator 

d. Minyak dan air sudah tercampur sempurna 

e. Lemak senyawa non polar dan air senyawa polar sehingga saling 

menetralkan  

38. Yang bukan termasuk peristiwa efek Tyndall adalah …. 

a. Sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berasap 

b. Sorot lampu mobil pada daerah berkabut 

c. Bergeraknya partikel dalam medan listrik 

d. Penghamburan cahaya oleh partikel koloid yang mengakibatkan langit 

berwarna biru 

e. Berkas sinar matahari melalui celah daun pada pohon

39. Perhatikan data percobaan di bawah ini. 

No. Warna larutan Keadaan sebelum 
penyaringan 

Keadaan sesudah 
penyaringan 

Larutan dikenakan cahaya 

1. 

2. 
 

3. 

 

4. 
5. 

Kuning 

Kuning coklat 
Biru  

 

Putih 

Tak berwarna 

Keruh 

Bening 
 

Bening 

 

Keruh 
Bening 

 

Keruh 

Bening 
 

Bening 

 

Keruh 
Bening  

Terjadi penghamburan cahaya 

Terjadi penghamburan cahaya 

 

Tidak terjadi penghamburan 

cahaya 

Terjadi penghamburan cahaya 

Tidak terjadi penghamburan 

cahaya 

Dari data di atas yang termasuk dispersi koloid adalah …. 

a. 1 dan 3 

b. 1 dan 4 

c. 2 dan 3 

d. 3 dan 5 

e. 4 dan 5 

40. Pada pembuatan agar-agar jeruk, air diserap oleh partikel koloid. Peristiwa 

tersebut menunjukkan adanya koloid …. 
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a. Koloid Liofil 

b. Koloid Hidrofil 

c. Koloid Liofob 

d. Koloid Hidrofob 

e. Sol

41. Sabun merupakan emulgator yang baik untuk campuran minyak dan air sebab 

sabun …. 

a. Merupakan koloid liofob 

b. Merupakan koloid liofil 

c. Mempunyai ujung liofob dan liofil 

d. Bercampur homogen dengan minyak dan air 

e. Merupakan senyawa polar yang bisa menarik minyak 

42. Di bawah ini sifat sol liofil dan liofob : 

1. Kestabilan tinggi 

2. Bersifat reversible 

3. Berifat irreversible 

4. Menyerap medium pendispersinya 

5. Efek tyndall jelas 

Yang merupakan sifat sol liofil adalah …. 

a. 1, 2, dan 3 

b. 1, 2, dan 5 

c. 1, 3, dan 5 

d. 1, 2, dan 4 

e. 1, 3, dan 4 

43. Cara-cara pembuatan koloid 

1. Reaksi redoks 

2. Busur bredig 

3. Reaksi netralisasi 

4. Peptisasi 

5. Reaksi pemindahan 

6. Mekanik

Yang termasuk pembuatan koloid secara dispersi adalah…. 

a. 1, 2, dan 3 

b. 1, 3, dan 5 

c. 2, 3, dan 5 

d. 2, 4, dan 6 

e. 4, 5, dan 6 

44. Diantara zat-zat berikut ini yang tidak dapat membentuk koloid hidrofil jika 

didispersikan ke dalam  air adalah …. 

a. Kanji 

b. Belerang 

c. Gelatin  

d. Sabun  

e. Agar-agar 

45. Jika  campuran gelatin dengan air dipanaskan, maka akan terbentuk gel. 

Menurut data tersebut, alasan terjadinya hal tersebut adalah …. 

a. Karena adanya sistem koloid hidrofil 

b. Karena adanya sistem koloid liofil 

c. Karena adanya sistem koloid liofob 

d. Karena adanya sistem koloid hidrofob 

e. Karena adanya sistem koloid pelindung 
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46. Di bawah ini yang proses pembuatannya menggunakan prinsip pembuatan 

koloid secara dispersi adalah ….. 

a. Sol belerang, sol emas, Sol AgCl 

b. Jamu beras kencur, susu kedelai, sirup kawis 

c. Agar-agar jambu biji, selai melon, cuka 

d. Agar-agar melon, selai jambu biji, jamu beras kencur 

e. Selai jambu biji, susu kedelai, kopi 

47. Selai tempe merupakan suatu koloid yang dibuat dari butir-butir kasar tempe 

dengan bantuan zat pemecah berupa air. Pembuatan koloid semacam ini 

merupakan pembuatan koloid secara …. 

a. Mekanik 

b. Peptisasi 

c. Busur bredig 

d. Dekomposisi rangkap 

e. Hidrolisis

48. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi dapat dilakukan secara kimia 

maupun fisika. Berikut ini yang bukan merupakan pembuatan sistem koloid 

dengan cara kondensasi kimia adalah …. 

a. Pengendapan 

b. Hidrolisis 

c. Hidrogenasi 

d. Redoks 

e. Pemindahan 

49. Di bawah ini bisa dilakukan supaya agar-agar jambu biji yang pembuatannya 

dilakukan dengan cara peptisasi lebih tahan lama, kecuali…. 

a. Mengaduk bahan-bahan sampai benar-benar larut 

b. Menambahkan asam sitrat 

c. Melakukan pasteurisasi 

d. Menutup kemasan dengan rapat 

e. Menyimpannya dalam lemari es 

50. Peristiwa gerakan partikel koloid di medan listrik (ke kutub elektroda) disebut 

…. 

a. Elektrolisis 

b. Elektrodialisis 

c. Elektroforesis 

d. Elektrodiosmosis 

e. Elektrokimia 

51. Hal berikut terjadi pada proses pembuatan sol belerang dalam air yaitu…. 

a. Digunakan pelarut alkohol 

b. Belerang dihaluskan menjadi partikel koloid 

c. Terjadi proses dialisis untuk memisahkan alkohol 

d. Belerang menggumpal menjadi partikel koloid 

e. Belerang sukar larut dalam air 

52. Pada proses pembuatan lem dari tepung tulang terjadi pembuatan koloid 

dengan cara…. 

a. Dispersi b. Kondensasi 
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c. Koagulasi 

d. Ionisasi 

e. Peptisasi 

53. Koloid di bawah ini yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan kecuali 

….  

a. Asap 

b. Sterofoam 

c. Asbut 

d. Peptisida  

e. Susu 

54. Berikut merupakan koloid yang bisa menyebabkan pencemaran beserta fase 

terdispersi dan medium pendispersinya yang benar adalah …. 

a. Asap, fase terdispersi padat, medium pendispersi cair 

b. Asap, fase terdispersi cair, medium pendispersi gas 

c. Sterofoam, fase terdispersi gas, medium pendispersi cair 

d. Sterofoam, fase terdispersi gas, medium pendispersi padat 

e. Jelli, fase terdispersi cair, medium pendispersi padat 

55. Berikut ini merupakan contoh beberapa peristiwa antara lain : 

1. Gangguan cuaca 

2. Gangguan lalu lintas transportasi udara 

3. Gangguan pada lingkungan kehidupan atau ekosistem 

4. Gangguan pada penglihatan dan saluran pernafasan manusia 

Yang merupakan akibat dari adanya koloid asap-kabut (smog) di udara adalah …. 

a. 1, 2, 3 

b. 1, 3 

c. 2, 4 

d. 4 saja 

e. Semua benar

56. Tujuan dari mengukus tempe sebelum dihaluskan pada proses pembuatan 

selai tempe adalah …. 

a. Untuk mengurangi bau langu pada tempe dan mempermudah proses 

penghalusan 

b. Untuk mempercantik bentuk  

c. Untuk memperindah warna  

d. Untuk menambah citarasa 

e. Untuk mengurangi kadar air pada tempe 

57. Di bawah ini yang merupakan sifat pewarna alami yang biasa digunakan 

untuk selai atau es krim yaitu …. 

a. Mempunyai kekuatan warna lebih rendah dan peka terhadap oksidasi 

b. Mempunyai kekuatan warna yang tajam dan tidak stabil 

c. Tahan lama dan peka terhadap oksidasi 

d. Tahan lama dan mempunyai kekuatan warna yang tajam 

e. Memiliki banyak pilihan warna dan mempunyai kekuatan warna yang 

tajam 
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58. Zat pemanis alami yang digunakan dalam pembuatan jamu beras kencur 

adalah …. 

a. Gula dan sakarin 

b. Gula tebu dan gula aren 

c. Aspartam dan sakarin 

d. Gula kelapa dan madu 

e. Sakarin dan gula kelapa 

59. Di bawah ini yang benar mengenai zat pewarna alami yang dapat digunakan 

untuk mempercantik warna pada es krim yaitu …. 

a. erythrosine untuk memperoleh warna merah 

b. tartrazine untuk memperoleh warna kuning 

c. daun suji untuk memperoleh warna hijau 

d. daun jati untuk memperoleh warna biru 

e. daun suji untuk memperoleh warna kuning 

60. Tujuan menutup kemasan agar-agar dengan rapat, kecuali…. 

a. Supaya bakteri yang menyebabkan agar-agar rusak tidak dapat masuk ke 

dalamnya 

b. Supaya agar-agar bisa tahan lama 

c. Supaya rasa agar-agar tidak cepat berubah 

d. Supaya debu dan kotoran tidak masuk ke dalamnya 

e. Supaya agar-agar lebih kenyal 
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KUNCI JAWABAN 

1. E 

2. B 

3. E 

4. D 

5. C 

6. E 

7. B 

8. B 

9. C 

10. E 

11. B 

12. D 

13. A 

14. A 

15. C 

16. A 

17. E 

18. E 

19. D 

20. B 

21. B 

22. A 

23. A 

24. B 

25. A 

26. D 

27. D 

28. B 

29. D 

30. E 

31. B 

32. A 

33. E 

34. A 

35. B 

36. B 

37. C 

38. C 

39. B 

40. B 

41. C 

42. D 

43. D 

44. B 

45. A 

46. D 

47. B 

48. C 

49. A 

50. C 

51. B 

52. E 

53. E 

54. D 

55. E 

56. A 

57. A 

58. B 

59. C 

60. E 
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Perhitungan Validitas Butir Soal 

 

Rumus 

                                                                             

Keterangan: 

rpbis = koefisien korelasi point biseral 

Mp  = rerata skor siswa yang menjawab benar 

Mt   = rerata skor siswa total 

p = proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal 

q = proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal 

St = standar deviasi dari skor total 

Kemudian harga rpbi diuji dengan uji t 

 
Keterangan : n = jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

Kriteria 

Apabila thitung > ttabel (0,95 dan derajat kebebasan (n-2)) maka butir tes tersebut valid 

 

Perhitungan 

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal yang lain 

dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal. 

No Kode 

Butir 

so

al 

no 

1 

(X

) 

Skor 

To

tal 

(Y

) 

Y
2
 XY 

1 UC-21 1 53 2809 53 

2 UC-03 1 51 2601 51 

3 UC-20 1 48 2304 48 

4 UC-12 1 48 2304 48 

5 UC-24 1 46 2116 46 

6 UC-23 0 44 1936 0 

7 UC-19 1 43 1849 43 

8 UC-27 1 40 1600 40 

9 UC-07 1 39 1521 39 

10 UC-26 1 39 1521 39 

11 UC-01 1 34 1156 34 

12 UC-06 0 33 1089 0 

13 UC-30 1 32 1024 32 

14 UC-10 1 32 1024 32 

15 UC-16 1 32 1024 32 

16 UC-13 0 31 961 0 

17 UC-28 1 30 900 30 

18 UC-04 0 28 784 0 

q

p

S

MM
r

t

tp

pbis




2)(1

2
:

pbis

pbis

hit

r

nr
t





Lampiran 8 



204 
 

 
 

19 UC-17 1 27 729 27 

20 UC-18 0 27 729 0 

21 UC-05 1 26 676 26 

22 UC-29 0 26 676 0 

23 UC-09 0 22 484 0 

24 UC-11 0 21 441 0 

25 UC-25 0 21 441 0 

26 UC-15 1 19 361 19 

27 UC-22 0 17 289 0 

28 UC-02 0 17 289 0 

29 UC-14 0 15 225 0 

30 UC-08 0 13 169 0 

Jumlah 17 954 34032 639 

  

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh: 

 

Mp = 
no1 padabenar  menjawab yang siswajumlah 

no1 padabenar  menjawab yang skor totaljumlah 

 

=
17

639

 
= 37,588 

 

Mt = 
siswa banyaknya

skor totaljumlah 

 

 = 
30

954

 
 = 31,800 

 

p = 
siswa banyaknya

no1 padabenar  menjawab yang siswajumlah 
 

 = 
30

17
 = 0,567 

  

q = 1- p = 1 – 0,567 = 0,43 

 

St = 098,11
30

30

)954(
34032

2





 

 

rpbis = 
433,0

567,0

098,11

800,31588,37 
 

 = 0,596 

 

Selanjutnya dihitung thitung dengan rumus: 
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Keterangan: 

n = jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
0,596 30 − 2

 (1 − 0,5962)
= 3,93 

 

ttabel = 1,70 

 

Karena thitung > ttabel maka dapat disimpulkan bahwa soal no1 valid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)(1

2
:

pbis

pbis

hit

r

nr
t
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Perhitungan Daya Pembeda Soal Uji Coba 

Rumus: 

 
Keterangan: 

DP = daya pembeda soal 

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

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

JSA = banyaknya siswa pada kelompok atas 

Kriteria 

 

 

 

 

 

 

 

Perhitungan 

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal yang lain 

dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal. 

Kelompok Atas Kelompok Bawah 

No Kode Skor No Kode Skor 

1 UC-21 1 1 UC-13 0 

2 UC-03 1 2 UC-28 1 

3 UC-20 1 3 UC-04 0 

4 UC-12 1 4 UC-17 1 

5 UC-24 1 5 UC-18 0 

6 UC-23 0 6 UC-05 1 

7 UC-19 1 7 UC-29 0 

8 UC-27 1 8 UC-09 0 

9 UC-07 1 9 UC-11 0 

10 UC-26 1 10 UC-25 0 

11 UC-01 1 11 UC-15 1 

12 UC-06 0 12 UC-22 0 

13 UC-30 1 13 UC-02 0 

14 UC-10 1 14 UC-14 0 

15 UC-16 1 15 UC-08 0 

Jumlah 13 Jumlah 4 

 

DP = 
13−4

15
     = 0,6 

Berdasarkan kriteria, maka butir soal nomor 1 mempunyai daya pembeda baik. 

A

BA

JS

JBJB
DP




Interval DP Kriteria 

DP ≤ 0,0 

0,0 < DP ≤ 0,2 

0,2 < DP ≤ 0,4 

0,4 < DP ≤ 0,7 

0,7 < DP ≤ 1,0 

Sangat jelek 

Jelek 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 
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Perhitungan Indeks Kesukaran Soal Uji Coba 

Rumus: 

  

Keterangan: 

IK =   indeks kesukaran 

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

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

JSA =  banyaknya siswa pada kelompok atas 

JSB =  banyaknya siswa pada kelompok bawah 

Kriteria 

Interval IK 
Kriteria 

IK = 00,0 

0,0 < IK ≤ 0,3 

0,3 < IK ≤ 0,7 

0,7 < IK < 1,0 

IK = 1,0 

Terlalu Sukar 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

Terlalu Mudah 

Perhitungan 

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal yang lain 

dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal 

Kelompok Atas Kelompok Bawah 

No Kode Skor No Kode Skor 

1 UC-21 1 1 UC-13 0 

2 UC-03 1 2 UC-28 1 

3 UC-20 1 3 UC-04 0 

4 UC-12 1 4 UC-17 1 

5 UC-24 1 5 UC-18 0 

6 UC-23 0 6 UC-05 1 

7 UC-19 1 7 UC-29 0 

8 UC-27 1 8 UC-09 0 

9 UC-07 1 9 UC-11 0 

10 UC-26 1 10 UC-25 0 

11 UC-01 1 11 UC-15 1 

12 UC-06 0 12 UC-22 0 

13 UC-30 1 13 UC-02 0 

14 UC-10 1 14 UC-14 0 

15 UC-16 1 15 UC-08 0 

Jumlah 13 Jumlah 4 

 

IK =  
13+4

15+15
 = 0,6 

Berdasarkan kriteria, maka soal nomor 1 mempunyai tingkat kesukaran sedang. 

 

 

 

 

 

BA

BA

JSJS

JBJB
IK
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Perhitungan Reliabilitas Soal Uji Coba 

 

Rumus: 

 

 

 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir soal atau butir pertanyaan 

M = skor rata-rata 

Vt = varians total  

Kriteria 

Apabila r11 > rtabel (α = 5% dan n = jumlah siswa), maka instrumen tersebut reliabel 

 

Berdasarkan tabel pada analisis ujicoba diperoleh: 

k    = 60 

8,31
30

954

n

ΣY
M  

Vt  = 123,2 

 

r11  =
 








 










123,2 x 60

8,1360 31,8
1

59

60
 

      = 0,894 

Selanjutnya dicari rtabel nya : 

Pada α = 5% dengan n (jumlah siswa) = 30 diperoleh r tabel = 0,361 

Karena r11 > rtabel, dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel. 

 

 

 

 

]
)(

1][
1

[11

tkV

MkM

k

k
r
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Lampiran 12  209 

Transformasi Nomor Soal 

 

No. Awal 

(Soal Uji Coba) 

No. Akhir 

(Soal Pre Test) 

1 1 

3 2 

5 3 

10 4 

14 5 

16 6 

17 7 

18 8 

21 9 

22 10 

23 11 

25 12 

26 13 

27 14 

29 15 

30 16 

31 17 

33 18 

35 19 

37 20 

38 21 

39 22 

40 23 

43 24 

44 25 

45 26 

47 27 

48 28 

54 29 

59 30 

 

 

 

 

 

 

No. Awal 

(Soal Uji Coba) 

No. Akhir 

(Soal Post Test) 

1 1 

3 4 

5 3 

10 2 

14 7 

16 6 

17 5 

18 6 

21 9 

22 10 

23 14 

25 15 

26 16 

27 11 

29 12 

30 13 

31 19 

33 20 

35 17 

37 18 

38 21 

39 22 

40 25 

43 26 

44 23 

45 20 

47 28 

48 27 

54 29 

59 30 

 

 
 

 

 

 

Lampiran 12 



210 
 

 
 

 

SOAL PRE TES 

Mata Pelajaran : Kimia 

Pokok Materi : Koloid 

Kelas/Semster : XI/II 

Waktu  : 1 x 45 menit 

Petunjuk : 

6. Kerjakan soal pada lembar jawaban yang tersedia. 

7. Tulis nama, kelas, dan nomor absen pada lembar yang tersedia. 

8. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D, atau E pada jawaban yang tepat. 

9. Kerjakan soal dari yang dianggap mudah terlebih dahulu. 

10. Bila jawaban salah dan ingin memperbaikinya, lakukan seperti berikut: 

Jawaban semula  : A B C D E 

Pembetulan  : A B C D E 

 

61. Produk di bawah ini yang bukan merupakan contoh dari sistem koloid adalah …. 

f. Keju 

g. Lotion 

h. Semir sepatu 

i. Krim kocok 

j. Sirup  

62. Sistem dispersi koloid dan larutan tidak dapat disaring, sedangkan suspensi dapat disaring 

dengan kertas saring biasa, sebab …. 

f. Partikel koloid lebih besar daripada suspensi 

g. Partikel larutan dan koloid dapat melewati kertas saring 

h. Suspensi umumnya dari zat padat dan zat cair 

i. Koloid sukar terpisah oleh gaya gravitasi bumi 

j. Kertas saring bukan alat pemisah yang baik 

63. Dari pernyataan berikut ini ; 

6. Busa sabun adalah dispersi koloid fase gas dalam cair 

7. Karet busa merupakan dispersi koloid fase gas dalam medium padat 

8. Cat adalah sistem dispersi suatu zat padat dalam zat cair 

9. Selai merupakan emulsi yang merupakan dispersi zat cair dalam zat cair 

10. Keju merupakan dispersi zat cair dalam zat padat 

Pernyataan yang salah adalah…. 

f. 1 

g. 2 

h. 3 

i. 4 

j. 5 

64. Suatu contoh air sungai setelah disaring diperoleh filtrat yang tampak jernih. Filtrat 

tersebut ternyata menunjukkan efek Tyndall. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

air sungai…. 

f. Tergolong larutan sejati 

g. Tergolong suspensi 

h. Tergolong sol 

i. Tergolong koloid 

j. Mengandung partikel kasar dan partikel koloid 

Lampiran 13 
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65. Untuk membedakan koloid, larutan sejati dan suspensi kasar dilakukan beberapa 

percobaan. Dari hasil percobaan di dapat data sebagai berikut   : 

Campuran pada tabung sifat-sifat : 

A. Jernih satu fase 

B. Dapat di saring dengan kertas saring biasa, tidak jernih 

C. Dua fase, tidak jernih 

Dari hasil percobaan tersebut maka,…. 

f. A = koloid, B= larutan sejati, C = suspensi kasar 

g. A = larutan sejati, B= suspensi kasar, C = koloid 

h. A = larutan sejati, B=koloid, C= suspensi kasar 

i. A= Koloid, B= suspensi kasar, C=larutan sejati 

j. A=suspensi kasar, B = koloid, C = larutan sejati 

66. Penambahan gula pasir pada pembuatan selai selain sebagai pemanis juga berfungsi 

sebagai …. 

f. Pewarna  

g. Pengawet alami 

h. Pengawet buatan 

i. Penambah aroma 

j. Pengental  

67. Susu kedelai, pewangi badan berbentuk spray, agar-agar rasa durian, dan cat tembok 

berturut-turut merupakan contoh produk dari …. 

f. Gel, sol, aerosol, emulsi 

g. Emulsi, aerosol, gel, sol 

h. Aerosol, emulsi, gel, sol 

i. Aerosol, emulsi, sol, gel 

j. Sol, emulsi, gel, aerosol 

68. Diantara beberapa percobaan pembuatan koloid berikut : 

6. Larutan kalium asetat + alkohol 

7. Belerang + gula + air 

8. Susu + air 

9. Minyak + air 

10. Agar-agar yang dimasak 

Yang menunjukkan proses pembuatan gel adalah …. 

f. 1 dan 5 

g. 1 dan 3 

h. 2 dan 5 

i. 3 dan 4 

j. 2 dan 4

69. Sebanyak 1 cc minyak dicampur dengan 5 cc air, dikocok dan ternyata cairan tersebut 

tidak tercampur. Kemudian ditambahkan 5 tetes air sabun sehingga terjadi emulsi. Fase 

terdispersi, medium pendispersi, dan emulgator berturut-turut adalah …. 

f. Minyak, air, dan sabun 

g. Air, minyak, dan sabun 

h. Sabun, air, dan minyak 

i. Air, sabun, dan minyak 

j. Minyak, sabun, dan air 

70. Berikut berturut-turut merupakan fase terdispersi dan medium pendispersi dari krim 

kocok yang digunakan dalam pembuatan es krim coklat adalah …. 

f. Padat, cair 

g. Gas, padat 

h. Gas, cair 

i. Cair, gas 

j. Cair, padat
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71. Berikut adalah usaha-usaha yang dapat dikembangkan dari penerapan sistem koloid 

untuk meningkatkan nilai ekonomis, kecuali …. 

f. Pembuatan jelli 

g. Pembuatan agar-agar 

h. Pembuatan susu kedelai 

i. Pembuatan selai 

j. Pembuatan asinan buah 

72. Pembuatan koloid dibawah ini yang tidak termasuk cara dispersi adalah …. 

f. Penghalusan mekanik 

g. Peptisasi 

h. Busur bredig 

i. Penurunan kelarutan 

j. Penggerusan 

73. Berikut merupakan proses pembuatan jamu beras kencur yang sulit mengendap, kecuali 

…. 

f. Menyangrai beras hingga panas tapi jangan sampai gosong 

g. Merebus campuran kencur dan beras yang telah ditumbuk 

h. Menumbuk kencur yang sudah diiris tipis-tipis dan beras yang sudah disangrai 

i. Menambahkan CMC makanan/maizena yang sudah dilarutkan dalam air ke dalam 

campuran air dan kecur serta beras yang telah ditumbuk halus 

j. Menyaring campuran air, kencur dan beras yang telah halus 

74. Sabun sangat bermanfaat pada proses pencucian pakaian, karena …. 

f. Sabun berfungsi sebagai zat pengemulsi kotoran (lemak) dan air sehingga pakaian 

menjadi bersih 

g. Sabun berfungsi sebagai zat peluntur warna pakaian 

h. Sabun berfungsi sebagai zat yang dapat menguapkan kotoran (lemak) pada pakaian 

i. Sabun berfungsi sebagai pemecah kotoran (lemak) pada pakaian 

j. Sabun berfungsi sebagai zat perekat kotoran (lemak) pada pakaian 

75. Sifat koloid dapat ditunjukkan oleh partikel-partikel koloid apabila diamati dengan 

mikroskop ultra akan kelihatan bergerak terus menerus dengan gerakan patah-patah. 

Peristiwa ini disebut …. 

f. Efek Tyndall 

g. Gerak Brown 

h. Koagulasi 

i. Dialisis 

j. Elektroforesis 

76. Dibawah ini yang merupakan sifat-sifat koloid adalah …. 

f. Gerak brown, elektroforesis, absorbsi 

g. Dispersi, absorbsi, efek tyndall 

h. Koagulasi, dispersi, gerak brown 

i. Efek tyndall, elektroforesis, adsorbsi 

j. Adsorbsi, koagulasi, kondensasi 

77. Koloid pelindung yang digunakan untuk mencegah pembentukan kristal pada pembuatan 

es krim adalah …. 

f. Garam 

g. Gelatin 

h. Gula 

i. Sakarin 

j. Agar-agar 

78. Tujuan dari penambahan tepung maizena pada proses pembuatan jamu beras kencur 

yaitu…. 

f. Supaya jamu beras kencur bisa bertahan lama 

g. Supaya jamu beras kencur mempunyai rasa yang enak 
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h. Mempercantik warna jamu beras kencur 

i. Supaya jamu beras kencur tidak mudah mengendap 

j. Untuk menghilangkan rasa getir 

79. Pemisahan partikel koloid dengan membran semipermiabel disebut …. 

f. Hidrolisis 

g. Dialisis 

h. Koagulasi 

i. Elektroforesis 

j. Adsorbsi 

80. Selain menambahkan koloid pelindung untuk mencegah pembentukan Kristal pada 

pembuatan es krim, pewarna juga boleh ditambahkan supaya warna yang dihasilkan lebih 

menarik. Di bawah ini pewarna yang dapat digunakan dalam es krim, kecuali …. 

f. Rhodamine B 

g. Daun Pandan 

h. Ultramarine 

i. Violet GB 

j. Tartrazine 

81. Perhatikan data percobaan di bawah ini. 

No. Warna larutan Keadaan sebelum 

penyaringan 

Keadaan sesudah 

penyaringan 

Larutan dikenakan cahaya 

1. 
2. 

 

3. 

 
4. 

5. 

Kuning 
Kuning coklat 

Biru  

 

Putih 
Tak berwarna 

Keruh 
Bening 

 

Bening 

 
Keruh 

Bening 

 

Keruh 
Bening 

 

Bening 

 
Keruh 

Bening  

Terjadi penghamburan cahaya 
Terjadi penghamburan cahaya 

 

Tidak terjadi penghamburan 

cahaya 

Terjadi penghamburan cahaya 

Tidak terjadi penghamburan 

cahaya 

Dari data di atas yang termasuk dispersi koloid adalah …. 

f. 1 dan 3 

g. 1 dan 4 

h. 2 dan 3 

i. 3 dan 5 

j. 4 dan 5 

82. Pada pembuatan agar-agar jeruk, air diserap oleh partikel koloid. Peristiwa tersebut 

menunjukkan adanya koloid …. 

f. Koloid Liofil 

g. Koloid Hidrofil 

h. Koloid Liofob 

i. Koloid Hidrofob 

j. Sol

83. Di bawah ini sifat sol liofil dan liofob : 

6. Kestabilan tinggi 

7. Bersifat reversible 

8. Berifat irreversible 

9. Menyerap medium pendispersinya 

10. Efek tyndall jelas 

Yang merupakan sifat sol liofil adalah …. 

f. 1, 2, dan 3 

g. 1, 2, dan 5 

h. 1, 3, dan 5 

i. 1, 2, dan 4 

j. 1, 3, dan 4 

84. Cara-cara pembuatan koloid 

7. Reaksi redoks 

8. Busur bredig 

9. Reaksi netralisasi 

10. Peptisasi 
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11. Reaksi pemindahan 12. Mekanik

Yang termasuk pembuatan koloid secara dispersi adalah…. 

f. 1, 2, dan 3 

g. 1, 3, dan 5 

h. 2, 3, dan 5 

i. 2, 4, dan 6 

j. 4, 5, dan 6 

85. Selai tempe merupakan suatu koloid yang dibuat dari butir-butir kasar tempe dengan 

bantuan zat pemecah berupa air. Pembuatan koloid semacam ini merupakan pembuatan 

koloid secara …. 

f. Mekanik 

g. Peptisasi 

h. Busur bredig 

i. Dekomposisi rangkap 

j. Hidrolisis 

86. Di bawah ini bisa dilakukan supaya agar-agar jambu biji yang pembuatannya dilakukan 

dengan cara peptisasi lebih tahan lama, kecuali…. 

f. Mengaduk bahan-bahan sampai benar-benar larut 

g. Menambahkan asam sitrat 

h. Melakukan pasteurisasi 

i. Menutup kemasan dengan rapat 

j. Menyimpannya dalam lemari es 

87. Hal berikut terjadi pada proses pembuatan sol belerang dalam air, kecuali…. 

f. Digunakan pelarut alkohol 

g. Belerang dihaluskan menjadi partikel koloid 

h. Terjadi proses dialisis untuk memisahkan alkohol 

i. Belerang menggumpal menjadi partikel koloid 

j. Belerang sukar larut dalam air 

88. Berikut ini merupakan contoh beberapa peristiwa antara lain : 

5. Gangguan cuaca 

6. Gangguan lalu lintas transportasi udara 

7. Gangguan pada lingkungan kehidupan atau ekosistem 

8. Gangguan pada penglihatan dan saluran pernafasan manusia 

Yang merupakan akibat dari adanya koloid asap-kabut (smog) di udara adalah …. 

f. 1, 2, 3 

g. 1, 3 

h. 2, 4 

i. 4 saja 

j. Semua benar 

89. Zat pemanis alami yang digunakan dalam pembuatan jamu beras kencur adalah …. 

f. Gula dan sakarin 

g. Gula tebu dan gula aren 

h. Aspartam dan sakarin 

i. Gula kelapa dan madu 

j. Sakarin dan gula kelapa 

90. Di bawah ini yang benar mengenai zat pewarna alami yang dapat digunakan untuk 

mempercantik warna pada es krim yaitu …. 

f. erythrosine untuk memperoleh warna merah 

g. tartrazine untuk memperoleh warna kuning 

h. daun suji untuk memperoleh warna hijau 

i. daun jati untuk memperoleh warna biru 

j. daun suji untuk memperoleh warna kuning 
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                  KUNCI JAWABAN SOAL PRETES 

 

1. E 

2. B 

3. D 

4. E 

5. B 

6. B 

7. B 

8. A 

9. A 

10. C 

11. E 

12. D 

13. B 

14. A 

15. B 

16. D 

17. B 

18. D 

19. B 

20. A 

21. B 

22. B 

23. D 

24. D 

25. B 

26. A 

27. C 

28. E 

29. B 

30. C
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SOAL POS TES 

Mata Pelajaran : Kimia 

Pokok Materi : Koloid 

Kelas/Semster : XI/II 

Waktu  : 2 x 45 menit 

Petunjuk : 

11. Kerjakan soal pada lembar jawaban yang tersedia. 

12. Tulis nama, kelas, dan nomor absen pada lembar yang tersedia. 

13. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D, atau E pada jawaban yang 

tepat. 

14. Kerjakan soal dari yang dianggap mudah terlebih dahulu. 

15. Bila jawaban salah dan ingin memperbaikinya, lakukan seperti berikut: 

Jawaban semula  : A B C D E 

Pembetulan  : A B C D E 

 

91. Produk di bawah ini yang bukan merupakan contoh dari sistem koloid adalah …. 

a. Keju 

b. Lotion 

c. Semir sepatu 

d. Krim kocok 

e. Sirup  

92. Suatu contoh air sungai setelah disaring diperoleh filtrat yang tampak jernih. Filtrat 

tersebut ternyata menunjukkan efek Tyndall. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

air sungai…. 

k. Tergolong larutan sejati 

l. Tergolong suspensi 

m. Tergolong sol 

n. Tergolong koloid 

o. Mengandung partikel kasar dan 

partikel koloid 

93. Dari pernyataan berikut ini ; 

11. Busa sabun adalah dispersi koloid fase gas dalam cair 

12. Karet busa merupakan dispersi koloid fase gas dalam medium padat 

13. Cat adalah sistem dispersi suatu zat padat dalam zat cair 

14. Selai merupakan emulsi yang merupakan dispersi zat cair dalam zat cair 

15. Keju merupakan dispersi zat cair dalam zat padat 

Pernyataan yang salah adalah…. 

k. 1 

l. 2 

m. 3 

n. 4 

o. 5 

94. Sistem dispersi koloid dan larutan tidak dapat disaring, sedangkan suspensi dapat disaring 

dengan kertas saring biasa, sebab …. 

k. Partikel koloid lebih besar daripada suspensi 

l. Partikel larutan dan koloid dapat melewati kertas saring 

m. Suspensi umumnya dari zat padat dan zat cair 

n. Koloid sukar terpisah oleh gaya gravitasi bumi 

o. Kertas saring bukan alat pemisah yang baik 

95. Susu kedelai, pewangi badan berbentuk spray, agar-agar rasa durian, dan cat tembok 

berturut-turut merupakan contoh produk dari …. 

k. Gel, sol, aerosol, emulsi l. Emulsi, aerosol, gel, sol 
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m. Aerosol, emulsi, gel, sol 

n. Aerosol, emulsi, sol, gel 

o. Sol, emulsi, gel, aerosol 

96. Diantara beberapa percobaan pembuatan koloid berikut : 

11. Larutan kalium asetat + alkohol 

12. Belerang + gula + air 

13. Susu + air 

14. Minyak + air 

15. Agar-agar yang dimasak 

Yang menunjukkan proses pembuatan gel adalah …. 

k. 1 dan 5 

l. 1 dan 3 

m. 2 dan 5 

n. 3 dan 4 

o. 2 dan 4 

97. Untuk membedakan koloid, larutan sejati dan suspensi kasar dilakukan beberapa 

percobaan. Dari hasil percobaan di dapat data sebagai berikut   : 

Campuran pada tabung sifat-sifat : 

A. Jernih satu fase 

B. Dapat di saring dengan kertas saring biasa, tidak jernih 

C. Dua fase, tidak jernih 

Dari hasil percobaan tersebut maka,…. 

k. A = koloid, B= larutan sejati, C = suspensi kasar 

l. A = larutan sejati, B= suspensi kasar, C = koloid 

m. A = larutan sejati, B=koloid, C= suspensi kasar 

n. A= Koloid, B= suspensi kasar, C=larutan sejati 

o. A=suspensi kasar, B = koloid, C = larutan sejati 

98. Penambahan gula pasir pada pembuatan selai selain sebagai pemanis juga berfungsi 

sebagai …. 

k. Pewarna  

l. Pengawet alami 

m. Pengawet buatan 

n. Penambah aroma 

o. Pengental  

99. Sebanyak 1 cc minyak dicampur dengan 5 cc air, dikocok dan ternyata cairan tersebut 

tidak tercampur. Kemudian ditambahkan 5 tetes air sabun sehingga terjadi emulsi. Fase 

terdispersi, medium pendispersi, dan emulgator berturut-turut adalah …. 

k. Minyak, air, dan sabun 

l. Air, minyak, dan sabun 

m. Sabun, air, dan minyak 

n. Air, sabun, dan minyak 

o. Minyak, sabun, dan air 

100. Berikut berturut-turut merupakan fase terdispersi dan medium pendispersi dari krim 

kocok yang digunakan dalam pembuatan es krim coklat adalah …. 

k. Padat, cair 

l. Gas, padat 

m. Gas, cair 

n. Cair, gas 

o. Cair, padat 

101. Sabun sangat bermanfaat pada proses pencucian pakaian, karena …. 

k. Sabun berfungsi sebagai zat pengemulsi kotoran (lemak) dan air sehingga pakaian 

menjadi bersih 

l. Sabun berfungsi sebagai zat peluntur warna pakaian 

m. Sabun berfungsi sebagai zat yang dapat menguapkan kotoran (lemak) pada pakaian 

n. Sabun berfungsi sebagai pemecah kotoran (lemak) pada pakaian 
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o. Sabun berfungsi sebagai zat perekat kotoran (lemak) pada pakaian 

102. Sifat koloid dapat ditunjukkan oleh partikel-partikel koloid apabila diamati dengan 

mikroskop ultra akan kelihatan bergerak terus menerus dengan gerakan patah-patah. 

Peristiwa ini disebut …. 

k. Efek Tyndall 

l. Gerak Brown 

m. Koagulasi 

n. Dialisis 

o. Elektroforesis 

103. Dibawah ini yang merupakan sifat-sifat koloid adalah …. 

k. Gerak brown, elektroforesis, 

absorbsi 

l. Dispersi, absorbsi, efek tyndall 

m. Koagulasi, dispersi, gerak brown 

n. Efek tyndall, elektroforesis, 

adsorbsi 

o. Adsorbsi, koagulasi, kondensasi 

104. Berikut adalah usaha-usaha yang dapat dikembangkan dari penerapan sistem koloid 

untuk meningkatkan nilai ekonomis, kecuali …. 

k. Pembuatan jelli 

l. Pembuatan agar-agar 

m. Pembuatan susu kedelai 

n. Pembuatan selai 

o. Pembuatan asinan buah 

105. Pembuatan koloid dibawah ini yang tidak termasuk cara dispersi adalah …. 

k. Penghalusan mekanik 

l. Peptisasi 

m. Busur bredig 

n. Penurunan kelarutan 

o. Penggerusan 

106. Berikut merupakan proses pembuatan jamu beras kencur yang sulit mengendap, kecuali 

…. 

k. Menyangrai beras hingga panas tapi jangan sampai gosong 

l. Merebus campuran kencur dan beras yang telah ditumbuk 

m. Menumbuk kencur yang sudah diiris tipis-tipis dan beras yang sudah disangrai 

n. Menambahkan CMC makanan/maizena yang sudah dilarutkan dalam air ke dalam 

campuran air dan kecur serta beras yang telah ditumbuk halus 

o. Menyaring campuran air, kencur dan beras yang telah halus 

107. Pemisahan partikel koloid dengan membran semipermiabel disebut …. 

k. Hidrolisis 

l. Dialisis 

m. Koagulasi 

n. Elektroforesis 

o. Adsorbsi 

108. Selain menambahkan koloid pelindung untuk mencegah pembentukan Kristal pada 

pembuatan es krim, pewarna juga boleh ditambahkan supaya warna yang dihasilkan lebih 

menarik. Di bawah ini pewarna yang dapat digunakan dalam es krim, kecuali …. 

k. Rhodamine B 

l. Daun Pandan 

m. Ultramarine 

n. Violet GB 

o. Tartrazine 

109. Koloid pelindung yang digunakan untuk mencegah pembentukan kristal pada pembuatan 

es krim adalah …. 

k. Garam 

l. Gelatin 

m. Gula 

n. Sakarin 

o. Agar-agar 

110. Tujuan dari penambahan tepung maizena pada proses pembuatan jamu beras kencur 

yaitu…. 

k. Supaya jamu beras kencur bisa bertahan lama 

l. Supaya jamu beras kencur mempunyai rasa yang enak 

m. Mempercantik warna jamu beras kencur 
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n. Supaya jamu beras kencur tidak mudah mengendap 

o. Untuk menghilangkan rasa getir 

 

 

 

111. Perhatikan data percobaan di bawah ini. 

No. Warna 

larutan 

Keadaan 

sebelum 

penyaringan 

Keadaan 

sesudah 

penyaringan 

Larutan dikenakan cahaya 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

Kuning 

Kuning 

coklat 

Biru  

 

Putih 

Tak berwarna 

Keruh 

Bening 

 

Bening 

 

Keruh 

Bening 

 

Keruh 

Bening 

 

Bening 

 

Keruh 

Bening  

Terjadi penghamburan cahaya 

Terjadi penghamburan cahaya 

 

Tidak terjadi penghamburan 

cahaya 

Terjadi penghamburan cahaya 

Tidak terjadi penghamburan 

cahaya 

Dari data di atas yang termasuk dispersi koloid adalah …. 

k. 1 dan 3 

l. 1 dan 4 

m. 2 dan 3 

n. 3 dan 5 

o. 4 dan 5 

112. Pada pembuatan agar-agar jeruk, air diserap oleh partikel koloid. Peristiwa tersebut 

menunjukkan adanya koloid …. 

k. Koloid Liofil 

l. Koloid Hidrofil 

m. Koloid Liofob 

n. Koloid Hidrofob 

o. Sol 

113. Selai tempe merupakan suatu koloid yang dibuat dari butir-butir kasar tempe dengan 

bantuan zat pemecah berupa air. Pembuatan koloid semacam ini merupakan pembuatan 

koloid secara …. 

k. Mekanik 

l. Peptisasi 

m. Busur bredig 

n. Dekomposisi rangkap 

o. Hidrolisis 

114. Di bawah ini bisa dilakukan supaya agar-agar jambu biji yang pembuatannya dilakukan 

dengan cara peptisasi lebih tahan lama, kecuali…. 

k. Mengaduk bahan-bahan sampai benar-benar larut 

l. Menambahkan asam sitrat 

m. Melakukan pasteurisasi 

n. Menutup kemasan dengan rapat 

o. Menyimpannya dalam lemari es 

115. Di bawah ini sifat sol liofil dan liofob : 

11. Kestabilan tinggi 

12. Bersifat reversible 

13. Berifat irreversible 

14. Menyerap medium 

pendispersinya 

15. Efek tyndall jelas 

Yang merupakan sifat sol liofil adalah …. 

k. 1, 2, dan 3 

l. 1, 2, dan 5 

m. 1, 3, dan 5 

n. 1, 2, dan 4 

o. 1, 3, dan 4 



220 
 

 
 

116. Cara-cara pembuatan koloid 

13. Reaksi redoks 

14. Busur bredig 

15. Reaksi netralisasi 

16. Peptisasi 

17. Reaksi pemindahan 

18. Mekanik 

Yang termasuk pembuatan koloid secara dispersi adalah…. 

k. 1, 2, dan 3 

l. 1, 3, dan 5 

m. 2, 3, dan 5 

n. 2, 4, dan 6 

o. 4, 5, dan 6 

117. Berikut ini merupakan contoh beberapa peristiwa antara lain : 

9. Gangguan cuaca 

10. Gangguan lalu lintas transportasi udara 

11. Gangguan pada lingkungan kehidupan atau ekosistem 

12. Gangguan pada penglihatan dan saluran pernafasan manusia 

Yang merupakan akibat dari adanya koloid asap-kabut (smog) di udara adalah …. 

k. 1, 2, 3 

l. 1, 3 

m. 2, 4 

n. 4 saja 

o. Semua benar 

118. Hal berikut terjadi pada proses pembuatan sol belerang dalam air, kecuali…. 

k. Digunakan pelarut alkohol 

l. Belerang dihaluskan menjadi partikel koloid 

m. Terjadi proses dialisis untuk memisahkan alkohol 

n. Belerang menggumpal menjadi partikel koloid 

o. Belerang sukar larut dalam air 

119. Zat pemanis alami yang digunakan dalam pembuatan jamu beras kencur adalah …. 

k. Gula dan sakarin 

l. Gula tebu dan gula aren 

m. Aspartam dan sakarin 

n. Gula kelapa dan madu 

o. Sakarin dan gula kelapa 

120. Di bawah ini yang benar mengenai zat pewarna alami yang dapat digunakan untuk 

mempercantik warna pada es krim yaitu …. 

k. erythrosine untuk memperoleh warna merah 

l. tartrazine untuk memperoleh warna kuning 

m. daun suji untuk memperoleh warna hijau 

n. daun jati untuk memperoleh warna biru 

o. daun suji untuk memperoleh warna kuning 
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                        KUNCI JAWABAN SOAL POSTES 

 

1. E 

2. E 

3. D 

4. B 

5. B 

6. A 

7. B 

8. B 

9. A 

10. C 

11. A 

12. B 

13. D 

14. E 

15. D 

16. B 

17. B 

18. A 

19. B 

20. D 

21. B 

22. B 

23. B 

24. A 

25. D 

26. D 

27. E 

28. C 

29. B 

30. C 
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DATA NILAI PRETEST DAN POSTTEST KELAS KONTROL DAN KELAS 

EKSPERIMEN 

 

No. 
KELAS KONTROL KELAS EKSPERIMEN 

Kode Pretest Posttest Kode Pretest Posttest 

1 K - 01 70 90 E - 01 67 97 

2 K - 02 47 67 E - 02 50 87 

3 K - 03 40 77 E - 03 57 80 

4 K - 04 80 87 E - 04 47 77 

5 K - 05 83 83 E - 05 53 83 

6 K - 06 40 70 E - 06 50 93 

7 K - 07 77 80 E - 07 50 87 

8 K - 08 60 83 E - 08 60 100 

9 K - 09 40 77 E - 09 40 90 

10 K - 10 60 77 E - 10 40 93 

11 K - 11 70 87 E - 11 33 93 

12 K - 12 63 87 E - 12 50 93 

13 K - 13 60 83 E - 13 43 87 

14 K - 14 73 87 E - 14 60 97 

15 K - 15 63 80 E - 15 40 87 

16 K - 16 47 67 E - 16 37 97 

17 K - 17 60 80 E - 17 47 93 

18 K - 18 57 83 E - 18 40 93 

19 K - 19 77 80 E - 19 30 97 

20 K - 20 73 87 E - 20 53 97 

21 K - 21 67 87 E - 21 67 97 

22 K - 22 83 90 E - 22 37 90 

23 K - 23 50 77 E - 23 57 97 

24 K - 24 53 90 E - 24 50 97 

25 K - 25 60 83 E - 25 43 87 

26 K - 26 83 87 E - 26 47 90 

27 K - 27 67 83 E - 27 47 97 

28 K - 28 47 73       

∑Х 1750 2282 ∑Х 1295 2476 

χ 62.50 81.50 χ 47.96 91.70 

n 28 28 n 27 27 

Max 83 90 Max 67 100 

Min 40 67 Min 30 77 

s
2
 183.18 42.85 s

2
 90.11 33.83 

s 13.53 6.55 s 9.49 5.82 

 

 

Lampiran 14 
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UJI NORMALITAS NILAI PRETEST KELAS EKSPERIMEN 

 

Hipotesis 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan: 

 

 

 

Kriteria yang digunakan 

Ho diterima jika c
2
 < c

2
 tabel 

XI IPA 3 

Batas 

Oi Me(X) S 

Z-
s
c
o

r
e 

Peluang Luas 

Ei 

(Oi-
E
i)
²/ 

 
k

e
l
a
s 

untuk Z daerah Ei 

30 - 35 29.5 2 47.96 9.49 -1.94 0.4738 0.0689 1.8603 0.0105 

36 - 41 35.5 6 47.96 9.49 -1.31 0.4049 0.1531 4.1337 0.8426 

42 - 47 41.5 6 47.96 9.49 -0.68 0.2518 0.2319 6.2613 0.0109 

48 - 53 47.5 7 47.96 9.49 -0.05 0.0199 0.2389 6.4503 0.0468 

54 - 59 53.5 2 47.96 9.49 0.58 0.2190 0.1698 4.5846 1.4571 

60 - 65 59.5 2 47.96 9.49 1.22 0.3888 0.079 2.133 0.0083 

66 - 71 65.5 2 47.96 9.49 1.85 0.4678 0.0254 0.6858 2.5184 

      71.5   47.96 9.49 2.48 0.4932       

Jumlah   27             4.89 

Untuk  a = 5%, dengan dk = 7 - 3 = 4 diperoleh c² tabel = 9,49 

 

  4,89 9,49 

Karena c
2
hitung < c

2
tabel sehingga berada pada daerah penerimaan Ho, maka 

data tersebut berdistribusi normal. 
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UJI NORMALITAS NILAI PRETEST KELAS KONTROL 

 

Hipotesis 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan: 

 

 

 

Kriteria yang digunakan 

Ho diterima jika c
2
 < c

2
 tabel 

XI IPA 2 

Batas 

Oi Me(X) S 

Z-
s
c
o

r
e 

Peluang Luas 

Ei 

(Oi-
E
i)
²/ 

 
k

e
l
a
s 

untuk Z daerah Ei 

40 - 45 39.5 3 62.50 13.53 -1.70 0.4554 0.0592 1.6576 1.0871 

46 - 51 45.5 4 62.50 13.53 -1.26 0.3962 0.1052 2.9456 0.3774 

52 - 57 51.5 2 62.50 13.53 -0.81 0.2910 0.1467 4.1076 1.0814 

58 - 63 57.5 7 62.50 13.53 -0.37 0.1443 0.1722 4.8216 0.9842 

64 - 69 63.5 2 62.50 13.53 0.07 0.0279 0.1706 4.7768 1.6142 

70 - 75 69.5 4 62.50 13.53 0.52 0.1985 0.1330 3.7240 0.0205 

76 - 81 75.5 3 62.50 13.53 0.96 0.3315 0.0877 2.4556 0.1207 

82 - 87 81.5 3 62.50 13.53 1.40 0.4192 0.0486 1.3608 1.9746 

  87.5   62.50 13.53 1.85 0.4678       

Jumlah   28             7.26 

 

Untuk  a = 5%, dengan dk = 8 - 3 = 5 diperoleh c² tabel = 11,07

 

  7,26 11,67 

Karena c
2
hitung < c

2
tabel sehingga berada pada daerah penerimaan Ho, maka 

data tersebut berdistribusi normal. 
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UJI NORMALITAS NILAI POSTTEST KELAS EKSPERIMEN 

 

Hipotesis 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan: 

 

 

 

Kriteria yang digunakan 

Ho diterima jika c
2
 < c

2
 tabel 

XI IPA 3 
Batas 

Oi Me(X) S Zscore 
Peluang Luas 

Ei 
(OiEi)²/ 

kelas untuk Z daerah Ei 

77 - 82 76.5 2 91.70 5.82 -2.61 0.4955 0.0526 1.4202 0.2367 

83 - 88 82.5 6 91.70 5.82 -1.58 0.4429 0.2341 6.3207 0.0163 

89 - 94 88.5 9 91.70 5.82 -0.55 0.2088 0.3932 10.6164 0.2461 

95 - 100 94.5 10 91.70 5.82 0.48 0.1844 0.2501 6.7527 1.5616 

  
  

100.5   91.70 5.82 1.51 0.4345       

Jumlah   27             2.06 

 

Untuk  a = 5%, dengan dk = 4 - 3 = 1 diperoleh c² tabel = 3,84 

 

  2,06 3,84 

Karena c
2
hitung < c

2
tabel sehingga berada pada daerah penerimaan Ho, maka 

data tersebut berdistribusi normal. 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 16 
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UJI NORMALITAS NILAI POSTTEST KELAS KONTROL 

 

Hipotesis 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan: 

 

 

 

Kriteria yang digunakan 

Ho diterima jika c
2
 < c

2
 tabel 

XI IPA 2 
Batas 

Oi 
Me(X

) 
S 

Zscor

e 

Peluang Luas 
Ei 

(Oi-Ei)²/ 

kelas untuk Z daerah Ei 

67 - 
7

2 66.5 3 81.50 6.55 -2.29 0.4890 
0.074

3 
2.080

4 0.4065 

73 - 

7

8 72.5 5 81.50 6.55 -1.37 0.4147 

0.237

5 

6.650

0 0.4094 

79 - 
8

4 78.5 10 81.50 6.55 -0.46 0.1772 
0.354

4 
9.923

2 0.0006 

85 - 
9

0 84.5 10 81.50 6.55 0.46 0.1772 
0.237

5 
6.650

0 1.6876 

      90.5   81.50 6.55 1.37 0.4147       

Jumlah   28             2.50 

 

Untuk  a = 5%, dengan dk = 4 - 3 = 1 diperoleh c² tabel = 3,84 

 

  2,50 3,84 

Karena c
2
hitung < c

2
tabel sehingga berada pada daerah penerimaan Ho, maka 

data tersebut berdistribusi normal. 
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UJI KESAMAAN DUA VARIANS NILAI PRETEST ANTARA KELAS 

EKSPERIMEN DAN KONTROL 

 

Hipotesis 

Ho : s1
2
 = s2

2
 

Ha : s1
2
 ≠ s2

2
 

Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

varians terbesar 

             varians terkecil 

Ho diterima apabila F < F 1/2a (nb-1):(nk-1) 

 
 F 1/2a (nb-1):(nk-1) 
Dari data diperoleh: 

Sumber variasi 
Kelas 

Eksperimen 
Kelas Kontrol 

Jumlah 1295 1750 

n 27 28 

Rata-rata 48 63 

Varians (s
2
) 90.11 183.18 

Standart deviasi (s) 9.49 13.53 

 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh : 

F = 90,11/ 183,18 = 0,49 

Pada a = 5% dengan : 
dk pembilang = nb-1 = 27 – 1 = 26 

dk penyebut = nk-1 = 28 – 1 = 27 

F (0.05)(26:27) = 2,17 

 
0,49  2,17 

Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua 

kelompok mempunyai varians yang tidak berbeda. 

 

Lampiran 17 
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UJI KESAMAAN DUA VARIANS NILAI POSTTEST ANTARA KELAS 

EKSPERIMEN DAN KONTROL 

 

Hipotesis 

Ho : s1
2
 = s2

2
 

Ha : s1
2
 ≠ s2

2
 

Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

 

varians terbesar 

varians terkecil 

Ho diterima apabila F < F 1/2a (nb-1):(nk-1) 

 
 F 1/2a (nb-1):(nk-1) 

 
Dari data diperoleh: 

Sumber variasi Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Jumlah 2476 2282 

n 27 28 

Rata-rata 92 82 

Varians (s
2
) 33.83 42.85 

Standart deviasi (s) 5.82 6.55 

 
Berdasarkan rumus di atas diperoleh : 

F = 33,83 / 42,85 = 0,79 

Pada a = 5% dengan : 
dk pembilang = nb-1 = 27 – 1 = 26 

dk penyebut = nk-1 = 28 – 1 = 27 

F (0.05)(26:27) = 2,17 

 
0,79  2,17 

Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua 

kelompok mempunyai varians yang tidak berbeda. 
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UJI  RATA-RATA ( SATU PIHAK KANAN ) NILAI PRETEST KELAS 

EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 
Hipotesis 

Ho : m1 ≤ m2 

Ha : m1 > m2 

Karena kedua kelompok mempunyai varian sama, maka untuk uji hipotesis 

menggunakan rumus: 

 

 

 Dimana  

 

 

Ho ditolak apabila t > t(1-a)(n1+n2-2) 

 
Dari data diperoleh : 

Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

Jumlah 1295 1750 

n 27 28 

Rata-rata 48 63 

Varians (s
2
) 90,11 183,18 

Standart deviasi (s) 9,49 13,53 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh : 

s = ((27-1) x 90,11+ (28-1) x 183,18) / (27+28-2) 

  

 = 11,73 

t =  48 – (63 / 11,73) x (1/27 +1/28) 

 = - 0,28 

Pada a = 5% dengan dk = 27 +  28 - 2 =53 diperoleh t(0.95)(53) = 2,01 

 
 -0,28 2,01 

Karena t berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok 

eksperimen tidak lebih baik daripada kelompok kontrol. 
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UJI  RATA-RATA ( SATU PIHAK KANAN ) NILAI POSTTEST KELAS 

EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

Hipotesis 

Ho : m1 ≤ m2 

Ha : m1 > m2 

Karena kedua kelompok mempunyai varian sama, maka untuk uji hipotesis 

menggunakan rumus: 

 

 

 Dimana  

 

 

Ho ditolak apabila t > t(1-a)(n1+n2-2) 

 
Dari data diperoleh : 

Sumber variasi Kelompok Eksperimen 
Kelompok 

Kontrol 

Jumlah 2476 2282 

n 27 28 

Rata-rata 92 82 

Varians (s
2
) 33,83 42,85 

Standart deviasi (s) 5,87 6,55 

 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh : 

s =  ((27-1) x 33,83 + (28-1) x 42,85) / (27+28-2) 

 = 6,2 

t =  (92  – (82/ 62,5)) / (6,2 x (1/27 + 1/28)) 

 =  6,1 

Pada a = 5% dengan dk = 27 +  28 - 2 =53 diperoleh t(0.95)(53) = 2,01 

 
 2,01 6,1 

Karena t berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok 

eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol. 
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1Y

2Y

Analisis Pengaruh Implementasi Praktikum Aplikatif Berorientasi CEP 

terhadap Hasil Belajar Kimia 

  

Rumus : 

 

Keterangan : 

rb = koefisen korelasi biserial 

= rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen 

= rata-rata hasil belajar kelompok kontrol 

p  = proporsi siswa kelompok eksperimen 

q  = proporsi siswa kelompok kontrol 

q  = 1 – p 
u = tinggi ordinat pada kurva normal pada titik-titik yang memotong bagian normal 

baku menjadi bagian p dan q  

sy  = simpangan baku untuk semua nilai dari kedua kelompok 

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh : 

= 91,70 

= 81,50 

Sy = 8,01 

P = 0,49 

Q = 0,51 

Z = 0,02 (diperoleh dari  daftar F, Sudjana, 2005: 490) 

Dari daftar tinggi ordinat normal baku, dengan Z = 0.02 diperoleh nilai u = 0,3989 

(diperoleh dari  daftar E, Sudjana, 2005: 489) 

 

 = 
 91,70−81,50 0,49 𝑥 0,51)

0,3989 𝑥 8,01
 = 0,80 

  Dari hasil perhitungan didapatkan nilai rb = 0.798 dan berdasarkan data 

pedoman untuk memberikan interprestasi terhadap koefisien  korelasi 

biserial (rb) dapat disimpulkan bahwa implementasi praktikum aplikatif 

berorientasi CEP berpengaruh "kuat" terhadap hasil belajar kimia 

 

y

b
us

pqYY
r

)( 21

1Y

2Y

y

b
us

pqYY
r

)( 21
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Penentuan Koefisien Determinasi 

 

Untuk uji hipotesis besarnya pengaruh treathment terhadap hasil belajar 

kimia digunakan rumus koefisien determinasi (KD) yang merupakan kuadrat 

dari nilai koefisien korelasi biserial dikalikan 100%. 

KD = 100% x rb
2
  

(Sugiyono 2010: 216) 

Keterangan : 

KD = koefisien determinasi 

rb
2
 =  indeks determinan yang diperoleh dari harga kuadrat rb koefisien 

biserial. 

 

Dari data hasil analisis pengaruh treathment terhadap hasil belajar kimia 

diperoleh 

rb = 0,80 sehingga, 

KD = (0,80)
2
 x 100%  

 = 64% 

 Dari hasil perhitungan didapatkan nilai KD = 64 %, sehingga besarnya pengaruh 

implementasi praktikum aplikatif berorientasi CEP terhadap hasil belajar kimia 

adalah sebesar 64% 
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UJI NORMALIZED GAIN <g> PENINGKATAN RATA-RATA HASIL 

BELAJAR KOGNITIF SISWA 

 

RATA-RATA 
KELOMPOK  KELOMPOK  

EKSPERIMEN KONTROL 

PRETES 48 63 

POSTES 92 82 

 

Kriteria uji <g> 

0,70 <  g < 1,00  (tinggi) 

0,30 < g  < 0,69 (sedang) 

0,00 <  g < 0,29 (rendah) 

Kelompok Eksperimen 

N-gain  = 
𝑝𝑜𝑠𝑡 −𝑡𝑒𝑠𝑡  % −𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡  %

100 –𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡  %
 

= 
92−48

100−48
 = 0,84 (tinggi) 

 

Kelompok Kontrol 

N-gain  = 
𝑝𝑜𝑠𝑡 −𝑡𝑒𝑠𝑡  % −𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡  %

100 –𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡  %
 

= 
82−63

100−63
 = 0,51 (sedang) 
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UJI KETUNTASAN BELAJAR KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS 

KONTROL 

 

UJI KETUNTASAN BELAJAR KELAS EKSPERIMEN 

 

Hipotesis 

Ho : μ < 76 (belum mencapai ketuntasan belajar) 

Ha : μ ≥ 76 (sudah mencapai ketuntasan belajar) 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan : 

 

 

 

 

 

Kriteria yang digunakan 

Ha diterima jika t > t(1-α)(n-1) 

Dari data diperoleh : 

Sumber Variasi Nilai 

Jumlah 2476 

n 27 

x 92 

Varians (s
2
) 33,83 

Standar Deviasi (s) 5,82 

 

t = (91,70 – 76) / (5,82/  27 = 14,03 

Untuk α = 5% dengan dk = 27-1 = 26 diperoleh t(1-α)(n-1) = 2,06 

 
 2,06 

Karena t berada di daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

kelompok eksperimen setelah perlakuan lebih besar sama dengan 76 atau sudah 

mencapai ketuntasan hasil belajar. 

 

 

Daerah penolakan Ho 

Lampiran 22 
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PERSENTASE KETUNTASAN BELAJAR KLASIKAL KELAS 

EKSPERIMEN 

 

Tuntas jika % ≥ 85% 

Tidak tuntas jika < 85% 

(%) = 100%X
n



 

 = 27/27 x 100 % 

 = 100 % 

Karena persentase ketuntasan belajar lebih dari 85% maka kelas eksperimen 

sudah mencapai ketuntasan belajar klasikal. 
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UJI KETUNTASAN BELAJAR KELAS KONTROL 

 

Hipotesis 

Ho : μ < 76 (belum mencapai ketuntasan belajar) 

Ha : μ ≥ 76 (sudah mencapai ketuntasan belajar) 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan : 

 

 

 

 

Kriteria yang digunakan 

Ha diterima jika t > t(1-α)(n-1) 

Dari data diperoleh : 

Sumber Variasi Nilai 

Jumlah 2282 

n 28 

x 82 

Varians (s
2
) 42,85 

Standar Deviasi (s) 6,55 

 

t = (81,50 – 76) / (6,55/  28 = 4,45 

Untuk α = 5% dengan dk = 28-1 = 2,05 diperoleh t(1-α)(n-1) = 2,06 

 
 2,05 

Karena t berada di daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

kelompok eksperimen setelah perlakuan lebih besar sama dengan 76 atau sudah 

mencapai ketuntasan hasil belajar. 

 

 

Daerah penolakan Ho 
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PERSENTASE KETUNTASAN BELAJAR KLASIKAL KELAS 

KONTROL 

 

Tuntas jika % ≥ 85% 

Tidak tuntas jika < 85% 

(%) = 100%X
n



 

 = 24/228 x 100 % 

 = 86 % 

Karena persentase ketuntasan belajar lebih dari 85% maka kelas kontrol sudah 

mencapai ketuntasan belajar klasikal. 
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Lembar Penilaian Afektif Siswa 

 

N

o. 
Nama 

Aspek yang diamati Jumlah 

Skor I II III IV V VI VII VIII IX X 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

Keterangan : 

Skor 4 : sangat baik 

Skor 3 : baik 

Skor 2 : cukup 

Skor 1: kurang

 

Aspek yang diamati : 

I  kehadiran 

II perhatian dalam mengikuti pelajaran 

III kejujuran 

IV tanggung jawab 

V kerajinan membawa buku referensi 

VI partisipasi dalam kegiatan diskusi 

VII kelengkapan dan kerapihan buku catatan 

VIII menghargai pendapat teman 

IX sopan santun dalam berkomunikasi 

X sikap dan tingkah laku terhadap guru 

L
am

piran 23 
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PEDOMAN PENILAIAN HASIL BELAJAR AFEKTIF SISWA  

 

ASPEK YANG DINILAI 

I. Kehadiran 

Skor Indikator 

4 Selalu hadir saat pelajaran dan tidak pernah terlambat  

3 Selalu hadir saat pelajaran tetapi pernah terlambat 

2 Pernah tidak hadir saat pelajaran dan sering terlambat 

1 Sering tidak hadir saat pelajaran tanpa keterangan 

II. Perhatian dalam mengikuti pelajaran 

Skor Indikator 

4 Penuh perhatian dan sering menyampaikan pendapat 

3 Perhatian dalam pelajaran tetapi jarang menyampaikan pendapat 

2 Kurang perhatian dan jarang menyampaikan pendapat 

1 Tidak memperhatikan pelajaran 

III. Kejujuran  

Skor Indikator 

4 Tidak pernah bertanya kepada teman sewaktu mengerjakan tes 

3 Kadang-kadang bertanya kepada teman sewaktu mengerjakan tes 

2 Sering bertanya kepada teman sewaktu mengerjakan tes 

1 Selalu bertanya kepada teman sewaktu mengerjakan tes 

IV. Tanggung jawab 

Skor Indikator 

4 Aktif melaksanakan tugas dari guru dengan baik dan selesai tepat 

waktu 

3 Aktif melaksanakan tugas dari guru dan pernah selesai tidak tepat 

waktu 

2 Kurang aktif melaksanakan tugas dari guru dan tidak selesai 

1 Tidak aktif melaksanakan tugas dari guru dan tidak pernah selesai 

V. Kerajinan membawa buku referensi 

Skor Indikator 

4 Selalu membawa buku referensi 

3 Sering membawa buku referensi  

2 Jarang membawa buku referensi  

1 Tidak pernah membawa buku referensi 

VI. Partisipasi dalam kegiatan diskusi 

Skor Indikator 

4 Aktif mengajukan dan menjawab pertanyaan saat diskusi 

3 Hanya aktif mengajukan pertanyaan saat diskusi atau hanya aktif 
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menjawab pertanyaan saat diskusi 

2 Kurang aktif dalam mengajukan dan menjawab pertanyaan dalam 

diskusi  

1 Tidak aktif dalam mengajukan dan menjawab pertanyaan dalam 

diskusi 

VII. Kelengkapan dan kerapian catatan 

Skor Indikator 

4 Catatan lengkap dan rapi 

3 Catatan lengkap tetapi kurang rapi atau tidak lengkap tetapi rapi 

2 Catatan tidak lengkap dan tidak rapi  

1 Tidak mempunyai catatan 

VIII. Menghargai pendapat teman 

Skor Indikator 

4 Selalu menghargai dan mendengarkan pendapat teman 

3 Sering menghargai dan mendengarkan pendapat teman 

2 Kadang-kadang menghargai dan mendengarkan pendapat teman 

1 Tidak pernah menghargai dan mendengarkan pendapat teman 

IX. Sopan santun dalam berkomunikasi 

Skor Indikator 

4 Selalu berperilaku sopan dalam berkomunikasi dengan teman dan guru 

3 Sering berperilaku sopan dalam berkomunikasi dengan teman dan guru 

2 Kadang-kadang berperilaku sopan dalam berkomunikasi dengan teman 

dan guru   

1 Tidak pernah berperilaku sopan dalam berkomunikasi dengan teman 

dan guru 

X. Sikap dan tingkah laku terhadap guru 

Skor Indikator 

4 Selalu hormat dan selalu patuh terhadap perintah guru 

3 Selalu hormat dan kadang-kadang patuh terhadap perintah guru 

2 Selalu hormat dan pernah tidak patuh terhadap perintah guru 

1 Pernah tidak hormat dan tidak patuh terhadap guru 
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Lembar Penilaian Psikomotorik Siswa 

 

Proses Pembelajaran (Kegiatan Praktikum) 

No

. 
Nama 

Persiapan 

alat dan 

bahan 

Keterampil

an 

memakai 

alat 

Ketepata

n 

prosedur 

praktiku

m 

Kerja 

sama 

Mengama

ti hasil 

praktiku

m 

Kebersih

an alat 

dan 

ruangan  

Menyam

paikan 

hasil 

praktiku

m 

Pembuata

n laporan 

Jumlah 

Skor 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

Keterangan : 

Skor 4 : sangat baik 

Skor 3 : baik 

Skor 2 : cukup 

Skor 1 : kurang 

L
am

piran 24 
241 
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PEDOMAN PENILAIAN HASIL BELAJAR PSIKOMOTORIK 

 

Proses Pembelajaran (Kegiatan Praktikum) 

I. Aspek persiapan alat dan bahan 

Skor Indikator 

4 Dapat menyiapkan alat dan bahan, lengkap tanpa bantuan guru 

3 Dapat menyiapkan alat dan bahan, dengan bantuan guru 

2 Dapat menyiapkan alat dan bahan tetapi kurang lengkap 

1 Tidak menyiapkan alat dan bahan 

 

II. Aspek keterampilan menggunakan alat 

Skor Indikator 

4 Mengetahui alat dan dapat menggunakannya tanpa bantuan guru 

3 Mengetahui alat dan dapat menggunakannya dengan bantuan guru 

2 Mengetahui alat dan tidak dapat menggunakannya 

1 Tidak mengetahui alat serta tidak dapat menggunakannya 

 

III. Aspek ketepatan prosedur praktikum 

Skor Indikator 

4 Mampu  melakukan praktikum tanpa membuka buku praktikum dan 

tanpa bantuan dari siapapun 

3 Mampu melakukan praktikum dengan sesekali membuka buku praktikum 

dan tanpa bantuan dari siapapun 

2 Mampu  melakukan praktikum dengan membuka buku praktikum dan 

sesekali bertanya kepada teman 

1 Mampu  melakukan praktikum dengan membuka buku praktikum dan 

sering bertanya kepada teman 

 

IV. Aspek kerja sama 

Skor Indikator 

4 Mampu memberikan bantuan baik kepada anggota kelompoknya maupun 

anggota kelompok lain meskipun dalam keadaan sibuk 

3 Mau memberikan bantuan kepada anggota kelompoknya meskipun dalam 

keadaan sibuk 

2 Mau memberikan bantuan kepada anggota kelompoknya ketika tidak 

sibuk 

1 Tidak memberikan bantuan kepada siapapun 

 

 

V. Aspek mengamati hasil praktikum 

Skor Indikator 

4 Dapat membaca hasil praktikum tanpa bantuan guru 

3 Dapat membaca hasil percobaan dengan sedikit bantuan guru 

2 Daapt membaca hasil percobaan dengan bantuan guru 

1 Tidak dapat membaca hasil percobaan 
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VI. Aspek kebersihan alat dan ruangan 

Skor Indikator 

4 Mengembalikan alat dalam keadaan bersih dan tempat praktikum 

ditinggalkan dalam keadaan bersih 

3 Mengembalikan alat dalam keadaan kurang bersih tetapi tempat 

praktikum ditinggalkan dalam keadaan bersih 

2 Mengembalikan alat dalam  keadaan bersih tetapi tempat praktikum 

ditinggalkan dalam keadaan kurang bersih 

1 Mengembalikan alat dalam keadaan tidak bersih dan tempat praktikum 

ditinggalkan dalam keadaan tidak bersih 

 

VII. Aspek menyampaikan hasil praktikum  

Skor Indikator 

4 Berani menyampaikan hasil praktikum di depan kelas dengan lancar  

3 Berani menyampaikan hasil praktikum di depan kelas tetapi kurang 

lancar 

2 Berani menyampaikan hasil praktikum di depan kelas tetapi tidak lancar 

1 Tidak berani menyampaikan hasil praktikum di depan kelas 

 

VIII. Aspek pembuatan laporan 

Skor Indikator 

4 Membuat laporan dengan benar, lengkap, dan sistematis 

3 Membuat laporan dengan benar, lengkap, tetapi tidak sistematis 

2 Membuat laporan dengan benar, kurang lengkap, dan tidak sistematis 

1 tidak membuat laporan 
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ANGKET TANGGAPAN SISWA TENTANG  PEMBELAJARAN 

MENGGUNAKAN PRAKTIKUM APLIKATIF BERORIENTASI 

CEP 

 

Nama  : 

Kelas  : 

Petunjuk : Berilah tanda cek (V) pada kolom yang sesuai! 

 

No Indikator SS S KS TS 

 Keadaan siswa selama pembelajaran     

1. Saya selalu hadir di kelas selama pembelajaran 

berlangsung 

    

2. Saya memperhatikan setiap penjelasan yang 

diberikan oleh guru 

    

3. Saya belajar sungguh-sungguh karena saya senang 

dengan pelajaran kimia materi koloid 

    

 Partisipasi siswa dalam pembelajaran     

4. Saya bersemangat mengikuti pelajaran kimia 

materi pokok koloid 

    

5. Saya berani mengungkapkan 

gagasan/pendapat/jawaban did depan kelas 

    

6. Saya mengerjakan setiap tugas yang diberikan 

guru. 

    

7. Saya menjadi lebih aktif dalam pembelajaran 

kimia materi pokok koloid dengan 

menggunakan praktikum aplikatif berorientasi 

CEP 

    

8. Saya lebih tertarik dengan pembelajaran yang 

dikaitkan dengan kejadian sehari-hari di 

lingkungan/ pengalaman saya seperti yang 

diterapkan guru. 

    

 Keadaan akademik     

9. Saya merasa lebih mudah memahami materi 

koloid dengan menggunakan praktikum 

aplikatif berorientasi CEP. 

    

10. Saya tidak mengalami kesulitan selama 

mempelajari kimia materi koloid 

    

11. Saya dapat berdiskusi dan bekerja secara 

kelompok dengan lebih baik setelah 

diterapkannya praktikum aplikatif berorientasi 

CEP pada pembelajaran 

    

12 Saya merasa pembelajaran lebih menyenangkan     

Lampiran 25 
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setelah melakukan model pembelajaran 

praktikum aplikatif berorientasi CEP 

 Keadaan sosial     

13. Saya membantu teman apabila teman mengalami 

kesulitan 

    

14. Saya berdiskusi dengan teman dalm 

menyelesaikan tugas 

    

15. Saya menyukai sikap guru dalam mengajar dengan 

model praktikum aplikatif berorientasi CEP. 

    

 

Keterangan : 

SS : sangat setuju 

S : setuju 

KS : kurang setuju 

TS : tidak setuju 
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ANALISIS UJI COBA LEMBAR AFEKTIF DAN  PSIKOMOTORIK 

 

DATA NILAI UJI COBA  AFEKTIF DARI RETER 1 

NO. KODE 
ASPEK YANG DINILAI 

SKOR 

VARIANS 

TOT
AL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 UC-01 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 32 12,46 

2 UC-02 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 36   

3 UC-03 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 32   

4 UC-04 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 32   

5 UC-05 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 27   

6 UC-06 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 35   

7 UC-07 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 37   

8 UC-08 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 35   

9 UC-09 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 38   

10 UC-10 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29   

    

Jumlah 33 36 32 30 31 35 35 34 33 34     

Varians Butir 0.46 0.27 0.4 0.44 0.5 0.50 0.28 0.27 0.23 0.27     

∑ Varians 
Butir 

3,66 
  

r11 (tabel) 0,63   

n 10   
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DATA NILAI UJI COBA  AFEKTIF DARI RETER 2 

NO. KODE 
ASPEK YANG DINILAI 

SKOR 

VARIANS 

TOT

AL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

1 UC-01 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 32 7,83 

2 UC-02 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 33   

3 UC-03 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 31   

4 UC-04 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 32   

5 UC-05 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 28   

6 UC-06 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 31   

7 UC-07 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 38   

8 UC-08 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 33   

9 UC-09 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 36   

10 UC-10 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 31   

    

Jumlah 35 32 32 33 34 33 31 32 32 31     

Varians Butir 0.28 0.18 0.18 0.23 0.27 0.46 0.10 0.62 0.40 0.54     
∑ Varians 

Butir 
3,26 

  

r11 (tabel) 0,63   

n 10   

 

RELIABILITAS PENILAIAN AFEKTIF 

 

Rumus : 

𝑟11 = 1 −  
6.Σ𝑏2

𝑁(𝑁2−1)
                                              

(Arikunto, 2006: 208) 
Keterangan:  

𝑟11  = reliabilitas instrumen 

𝑁 = jumlah objek yang diamati 

Σ𝑏2 = jumlah varians beda butir 
Kriteria reliabilitas: 

0,8 < r ≤1.0  = reliabilitas sangat tinggi 

0,6 < r ≤ 0,8 = reliabilitas tinggi 
0,4 < r ≤ 0.6  = reliabilitas cukup 

0,2 < r ≤ 0,4  = reliabilitas rendah 

r ≤ 0,2   = reliabilitas sangat rendah 

r11 = 1- 
128 ,19

990
 = 0, 87 

Menurut kriteria reliabilitas, lembar penilaian afektif ini reliabel dengan kriteria sangat 
tinggi. 
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DATA NILAI UJI COBA  PSIKOMOTORIK DARI RETER 1 

NO

. 
KODE 

ASPEK YANG DINILAI 

SKOR 

VARIAN

S 

TOT

AL 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 UC-01 4 4 3 4 4 3 3 4 29 8,46 

2 UC-02 4 4 4 3 3 3 3 4 28   

3 UC-03 4 4 4 4 3 3 3 3 28   

4 UC-04 4 4 4 4 3 3 4 3 29   

5 UC-05 4 4 4 4 4 4 3 4 31   

6 UC-06 4 4 4 3 3 3 3 3 27   

7 UC-07 4 3 3 3 3 3 3 4 26   

8 UC-08 3 3 3 3 3 3 3 3 24   

9 UC-09 3 3 2 2 3 4 2 3 22   

10 UC-10 3 3 2 2 3 3 3 4 23   

  

Jumlah 37 36 33 32 32 32 30 35     

Varians Butir 
0.2

3 

0.2

7 

0.6

8 

0.6

2 

0.1

8 

0.1

8 

0.2

2 

0.2

8 
    

∑ Varians 

Butir 
2,66 

r11 (tabel) 0,63 

n 10 
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DATA NILAI UJI COBA  PSIKOMOTORIK DARI RETER 2 

NO

. 
KODE 

ASPEK YANG DINILAI 

SKOR 

VARIAN

S 

TOT

AL 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 UC-01 3 3 2 4 3 3 2 3 23 2,23 

2 UC-02 4 2 3 3 3 3 3 3 24   

3 UC-03 4 3 3 4 3 3 2 3 25   

4 UC-04 4 2 3 3 3 3 3 3 24   

5 UC-05 3 3 2 4 4 4 3 3 26   

6 UC-06 4 3 2 3 3 4 3 3 25   

7 UC-07 4 3 2 4 4 3 2 4 26   

8 UC-08 3 3 4 3 4 3 3 4 27   

9 UC-09 4 4 3 3 3 4 4 3 28   

10 UC-10 2 2 3 3 4 4 3 4 25   

  

Jumlah 35 28 27 34 34 34 28 33     

Varians Butir 
0.5

0 

0.4

0 

0.4

6 

0.2

7 

0.2

7 

0.2

7 

0.4

0 

0.2

3 
    

∑ Varians 

Butir 
2,79 

r11 (tabel) 0,63 

n 10 

 

RELIABILITAS PENILAIAN PSIKOMOTORIK 

Rumus : 

𝑟11 = 1 −  
6.Σ𝑏2

𝑁(𝑁2−1)
                                              

(Arikunto, 2006: 208) 

Keterangan:  

𝑟11  = reliabilitas instrumen 

𝑁 = jumlah objek yang diamati 

Σ𝑏2 = jumlah varians beda butir 

Kriteria reliabilitas: 
0,8 < r ≤1.0  = reliabilitas sangat tinggi 

0,6 < r ≤ 0,8 = reliabilitas tinggi 

0,4 < r ≤ 0.6  = reliabilitas cukup 

0,2 < r ≤ 0,4  = reliabilitas rendah 
r ≤ 0,2   = reliabilitas sangat rendah 

r11 = 1- 
232 ,29

990
 = 0, 77 

Menurut kriteria reliabilitas, lembar penilaian psikomotorik ini reliabel dengan kriteria 

tinggi 
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ANALISIS UJI COBA ANGKET TANGGAPAN SISWA 

 

DATA UJI COBA ANGKET TANGGAPAN SISWA 

RELIABILITAS ANGKET TANGGAPAN SISWA 

Rumus : 

𝑟11 =  
𝑘

𝑘−1
  1 −

Σ𝑠𝑏
2

𝑠𝑡
2        ( Arikunto, 2006: 196) 

Varians :  𝑠𝑡
2 =  

Σ𝑦2 − 
 Σ𝑦 2

𝑛

𝑛
   dan   Σ𝑠𝑏

2 =  
Σ𝑥2 − 

 Σ𝑥 2

𝑛

𝑛
 

Keterangan:  

𝑟11  = reliabilitas instrumen                Σ𝑥2  = jumlah kuadrat skor butir 

𝑘 = banyak butir pertanyaan     Σ𝑦2  = jumlah kuadrat skor total 

Σ𝑠𝑏
2 = jumlah varians skor butir  Σ𝑥 2 = kuadrat jumlah skor butir 

𝑠𝑡
2   = varians total    Σ𝑦 2 = kuadrat jumlah skor total 

Klasifikasi Reliabilitas Angket 

 

 

r11 = 
15

14
 x 1- 

7,19

19,79
 = 0,68  

 

Berdasarkan klasifikasi angket, angket tanggapan siswa ini reliabel dengan kriteria 
tinggi. 

NO

. 
KODE 

ASPEK YANG DINILAI 
SKO

R 

VARIANS 

TO

TA

L 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 UC-01 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 48 19,79 

2 UC-02 3 4 1 3 2 4 4 2 3 2 3 1 2 3 3 40   

3 UC-03 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 47   

4 UC-04 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 50   

5 UC-05 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 50   

6 UC-06 3 1 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 4 44   

7 UC-07 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 41   

8 UC-08 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 52   

9 UC-09 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 52   

10 UC-10 4 4 2 2 3 2 3 2 4 2 3 2 3 4 3 43   

  

Jumlah 35 33 27 28 29 31 30 30 34 31 35 24 28 36 36     

Varian Butir 
0.2

8 

1.1

2 

0.6

8 

0.4

0 

0.5

4 

0.3

2 

0.2

2 

1.1

1 

0.2

7 

0.5

4 

0.2

8 

0.4

9 

0.1

8 

0.4

9 

0.2

7 
    

∑ Varians Butir 
7.1

9                                 

r11 (tabel) 0,63 

N 10 

Inteval Kriteria 

0,8 < r11 ≤1.0  
0,6 < r11 ≤ 0,8 

0,4 < r11 ≤ 0.6 

0,2 < r11 ≤ 0,4  

r11 ≤ 0,2 

Sangat tinggi 
Tinggi  

Cukup 

Rendah  

Sangat rendah 
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ANALISIS DATA NILAI AFEKTIF KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS 

KONTROL 

 

KELAS EKSPERIMEN 

No Kode 

Skor yang diperoleh tiap aspek Jumlah 

Nilai Kriteria 

I II III IV V VI VII VIII IX X 
skor 

1 E-01 
4 4 

3 3 3 3 4 3 4 3 34 85 Baik 

2 E-02 
4 4 

3 3 4 3 3 3 4 4 35 88 Sangat Baik 

3 E-03 
4 4 

3 4 3 3 3 4 4 4 36 90 Sangat baik 

4 E-04 
4 4 

4 3 4 4 3 4 4 4 38 95 Sangat baik 

5 E-05 
4 4 

3 4 3 4 4 4 4 3 37 93 Sangat baik 

6 E-06 
4 4 

3 3 4 4 3 3 4 4 36 90 Sangat baik 

7 E-07 
4 3 

4 4 3 4 4 4 4 4 38 95 Sangat baik 

8 E-08 
4 3 

3 3 4 4 3 4 4 4 36 90 Sangat baik 

9 E-09 
4 4 

4 4 4 3 3 3 4 4 37 93 Sangat baik 

10 E-10 
4 3 

3 3 3 3 3 3 4 4 33 83 Baik 

11 E-11 
4 4 

3 4 3 3 4 4 3 4 36 90 Sangat baik 

12 E-12 
4 3 

3 3 3 3 3 4 4 4 34 85 Baik 

13 E-13 
4 3 

3 3 3 3 4 4 4 4 35 88 Sangat Baik 

14 E-14 
4 4 

3 3 4 4 3 4 4 4 37 93 Sangat baik 

15 E-15 
4 3 

2 3 3 3 4 3 3 3 31 78 Baik 

16 E-16 
4 3 

2 3 3 3 2 3 4 4 31 78 Baik 

17 E-17 
3 3 

3 3 3 3 3 4 4 4 33 83 Baik 

18 E-18 
4 4 

3 3 3 3 3 4 4 4 35 88 Sangat Baik 

19 E-19 
4 3 

3 3 3 3 3 4 4 4 34 85 Baik 

20 E-20 
4 3 

3 3 4 2 4 4 4 4 35 88 Sangat baik 

21 E-21 
4 3 

3 3 3 3 3 3 4 4 33 83 Baik 

22 E-22 
4 4 

3 4 4 3 4 4 4 4 38 95 Sangat baik 

23 E-23 
4 3 

3 3 3 3 3 3 4 3 32 80 Baik 

24 E-24 
4 4 

3 4 4 3 3 3 3 4 35 88 Sangat Baik 

25 E-25 
4 4 

3 3 4 4 3 4 4 4 37 93 Sangat baik 

26 E-26 
4 4 

2 3 3 3 3 3 4 4 33 83 Baik 

27 E-27 
4 3 

4 3 3 3 3 3 4 4 34 85 Baik 

Rata-rata Nilai 87 Sangat baik 

Rata-rata tiap aspek 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4       

K
ri

te
ri

a 

S
an

g
at

 t
in

g
g

i 

S
an

g
at

 T
in

g
g

i 

T
in

g
g

i 

T
in

g
g

i 

T
in

g
g

i 

T
in

g
g

i 

T
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Rata-rata skor semua aspek  4       

Kriteria Sangat Tinggi 
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KELAS KONTROL 

No Kode 
Skor yang diperoleh tiap aspek Jumlah 

Nilai Kriteria 
I II III IV V VI VII VIII IX X skor 

1 K-01 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 31 78 Baik 

2 K-02 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 32 80 Baik 

3 K-03 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 31 78 Baik 

4 K-04 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 33 83 Baik 

5 K-05 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 34 85 Baik 

6 K-06 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 31 78 Baik 

7 K-07 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 80 Baik 

8 K-08 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 30 75 Baik 

9 K-09 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 36 90 Sangat baik 

10 K-10 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 33 83 Baik 

11 K-11 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 33 83 Baik 

12 K-12 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 32 80 Baik 

13 K-13 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 31 78 Baik 

14 K-14 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 34 85 Baik 

15 K-15 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 32 80 Baik 

16 K-16 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 34 85 Baik 

17 K-17 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 33 83 Baik 

18 K-18 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 35 88 Sangat baik 

19 K-19 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 34 85 Baik 

20 K-20 4 4 2 3 2 3 3 3 4 4 32 80 Baik 

21 K-21 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 34 85 Baik 

22 K-22 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 36 90 Sangat baik 

23 K-23 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 32 80 Baik 

24 K-24 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 31 78 Baik 

25 K-25 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 32 80 Baik 

26 K-26 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 31 78 Baik 

27 K-27 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 32 80 Baik 

28 K-28 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 31 78 Baik 

Rata-rata Nilai 81 Baik 

Rata-rata tiap aspek 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3       
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Rata-rata skor semua aspek  3       

Kriteria Tinggi       



253 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 Rt2 1 2 3 4 5 6 7 8 Rt2 1 2 4 5 6 7 8 Rt2

1 E-01 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 10 82 Baik

2 E-02 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 10 81 Baik

3 E-03 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 9 78 Baik

4 E-04 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 9 75 Baik

5 E-05 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 9 73 Baik

6 E-06 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 9 75 Baik

7 E-07 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 10 80 Baik

8 E-08 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 10 86 Sangat Baik

9 E-09 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 10 81 Baik

10 E-10 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 10 83 Baik

11 E-11 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 10 86 Sangat Baik

12 E-12 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 10 84 Baik

13 E-13 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 10 84 Baik

14 E-14 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 11 91 Sangat Baik

15 E-15 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 10 81 Baik

16 E-16 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 10 79 Baik

17 E-17 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 10 80 Baik

18 E-18 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 9 78 Baik

19 E-19 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 10 85 Baik

20 E-20 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 10 84 Baik

21 E-21 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 10 82 Baik

22 E-22 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 10 86 Sangat Baik

23 E-23 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 10 86 Sangat Baik

24 E-24 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 10 85 Baik

25 E-25 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 10 83 Baik

26 E-26 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 9 77 Baik

27 E-27 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 10 80 Baik

82 Baik

Kriteria 

ANALISIS DATA NILAI PSIKOMOTORIK KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL

Rata-rata Total

No. KODE Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3

Aspek yang dinilai

Nilai

DATA NILAI PSIKOMOTORIK KELAS EKSPERIMEN

Skor

L
am

piran 29
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1 2 3 Rt2 1 2 3 Rt2 1 2 3 Rt2 1 2 3 Rt2 1 2 3 Rt2 1 2 3 Rt2 1 2 3 Rt2 1 2 3 Rt2

1 E-01 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3

2 E-02 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3

3 E-03 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3

4 E-04 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3

5 E-05 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3

6 E-06 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3

7 E-07 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

8 E-08 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4

9 E-09 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3

10 E-10 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3

11 E-11 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4

12 E-12 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3

13 E-13 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

14 E-14 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4

15 E-15 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

16 E-16 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3

17 E-17 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

18 E-18 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3

19 E-19 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

20 E-20 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

21 E-21 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3

22 E-22 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4

23 E-23 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3

24 E-24 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3

25 E-25 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

26 E-26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3

27 E-27 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 3 3 3 3 3 3 3

Sangat tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

3 Kategori TinggiRerata skor seluruh aspek

RATA-RATA SKOR TIAP ASPEK RANAH PSIKOMOTORIK KELAS EKSPERIMEN

No KO DE I II III IV V VI

Jumlah Skor tiap Aspek

Kriteria

VII VIII

ASPEK YANG DINILAI
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1 2 3 4 5 6 7 8 Rt2 1 2 3 4 5 6 7 8 Rt2 1 2 3 4 5 6 7 8 Rt2

1 K-01 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 9 78 Baik

2 K-02 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 10 82 Baik

3 K-03 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 10 81 Baik

4 K-04 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 9 77 Baik

5 K-05 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 9 73 Baik

6 K-06 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 9 77 Baik

7 K-07 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 9 75 Baik

8 K-08 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 2 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 9 71 Baik

9 K-09 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 10 80 Baik

10 K-10 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 10 79 Baik

11 K-11 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 9 72 Baik

12 K-12 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 9 77 Baik

13 K-13 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 9 76 Baik

14 K-14 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 10 79 Baik

15 K-15 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 9 75 Baik

16 K-16 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 10 80 Baik

17 K-17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 9 75 Baik

18 K-18 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 9 76 Baik

19 K-19 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 9 73 Baik

20 K-20 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 10 81 Baik

21 K-21 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 10 81 Baik

22 K-22 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 10 86 Sangat Baik

23 K-23 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 9 74 Baik

24 K-24 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 9 77 Baik

25 K-25 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 9 73 Baik

26 K-26 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 9 76 Baik

27 K-27 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 9 76 Baik

28 K-28 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 10 80 Baik

77 BaikRata-rata Total

DATA NILAI PSIKOMOTORIK KELAS KONTROL

No. KODE
Aspek yang dinilai

Nilai Kriteria Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Skor
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1 2 3 Rt2 1 2 3 Rt2 1 2 3 Rt2 1 2 3 Rt2 1 2 3 Rt2 1 2 3 Rt2 1 2 3 Rt2 1 2 3 Rt2

1 K-01 3 4 4 3.7 3 2 3 2.7 3 3 3 3.0 4 2 3 3.0 4 4 3 3.7 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0

2 K-02 3 4 3 3.3 3 4 3 3.3 4 3 3 3.3 3 4 4 3.7 3 2 3 2.7 3 4 4 3.7 3 3 3 3.0 4 3 3 3.3

3 K-03 3 4 3 3.3 4 4 3 3.7 3 3 3 3.0 3 3 4 3.3 3 3 3 3.0 3 3 4 3.3 3 3 3 3.0 4 3 3 3.3

4 K-04 3 4 3 3.3 3 3 3 3.0 4 3 3 3.3 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 4 3 3 3.3 3 2 3 2.7 3 2 4 3.0

5 K-05 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 3 2 2 2.3 3 3 3 3.0

6 K-06 3 3 3 3.0 4 3 3 3.3 3 4 3 3.3 3 3 4 3.3 3 4 3 3.3 4 2 2 2.7 3 3 3 3.0 3 2 3 2.7

7 K-07 3 3 4 3.3 2 4 4 3.3 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 2 3 3 2.7 3 2 3 2.7

8 K-08 3 2 4 3.0 3 3 3 3.0 3 3 4 3.3 3 3 3 3.0 2 4 3 3.0 3 2 3 2.7 2 2 3 2.3 2 2 3 2.3

9 K-09 3 4 4 3.7 3 3 4 3.3 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 4 3 4 3.7

10 K-10 3 3 3 3.0 3 3 4 3.3 4 4 3 3.7 3 3 3 3.0 4 3 3 3.3 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0

11 K-11 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 2 3 3 2.7 3 2 3 2.7 3 2 3 2.7 3 3 4 3.3 2 3 3 2.7

12 K-12 3 3 3 3.0 2 3 3 2.7 3 3 3 3.0 3 3 4 3.3 3 3 3 3.0 4 3 4 3.7 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0

13 K-13 3 3 3 3.0 3 4 4 3.7 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 3 3 4 3.3 2 3 3 2.7 3 2 3 2.7 3 3 3 3.0

14 K-14 3 3 3 3.0 3 3 4 3.3 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 3 3 4 3.3 4 4 3 3.7 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0

15 K-15 3 3 4 3.3 3 3 3 3.0 2 3 3 2.7 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0

16 K-16 3 4 3 3.3 3 3 4 3.3 3 3 4 3.3 3 3 3 3.0 4 3 3 3.3 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 3 3 4 3.3

17 K-17 3 3 4 3.3 3 3 4 3.3 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 3 2 2 2.3 3 3 3 3.0

18 K-18 2 3 3 2.7 3 3 4 3.3 3 3 3 3.0 3 3 2 2.7 3 2 3 2.7 3 4 3 3.3 4 3 4 3.7 3 3 3 3.0

19 K-19 3 4 4 3.7 3 3 4 3.3 3 3 3 3.0 3 3 2 2.7 3 2 3 2.7 3 3 3 3.0 2 2 2 2.0 3 3 3 3.0

20 K-20 3 3 3 3.0 3 3 4 3.3 3 3 4 3.3 3 4 3 3.3 3 4 4 3.7 4 3 3 3.3 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0

21 K-21 3 4 3 3.3 3 3 4 3.3 4 3 3 3.3 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 4 4 3 3.7 3 3 4 3.3 3 3 3 3.0

22 K-22 4 4 4 4.0 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 4 3 4 3.7 4 3 4 3.7 3 4 4 3.7 3 4 4 3.7

23 K-23 3 3 4 3.3 3 2 3 2.7 4 3 3 3.3 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 3 2 2 2.3 3 3 3 3.0

24 K-24 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 4 3 3 3.3 3 2 4 3.0 3 3 3 3.0 3 4 3 3.3

25 K-25 3 4 4 3.7 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 2 3 3 2.7 3 3 3 3.0 3 2 3 2.7 3 2 2 2.3 3 3 3 3.0

26 K-26 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 2 3 3 2.7 3 4 3 3.3 3 2 3 2.7 3 3 4 3.3 3 3 3 3.0 4 3 3 3.3

27 K-27 4 4 3 3.7 3 3 4 3.3 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 2 2 2 2.0 3 4 3 3.3

28 K-28 3 4 4 3.7 3 3 3 3.0 4 3 4 3.7 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 3 3 3 3.0 2 2 3 2.3 4 4 4 4.0

3 3 3 3 3 3 3 3

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Kategori TinggiRerata skor seluruh aspek 3

VII VIII

Rerata tiap Aspek

Kriteria

RATA-RATA TIAP ASPEK RANAH PSIKOMOTORIK KELAS KONTROL

No KO DE

ASPEK YANG DINILAI

I II III IV V VI
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ANALISIS DATA ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP 

PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN PRAKTIKUM APLIKATIF 

BERORIENTASI CEP 

 

No. Kode 
Pertanyaan Skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 total 

1 E-01 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 54 

2 E-02 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 43 

3 E-03 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 57 

4 E-04 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 

5 E-05 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 56 

6 E-06 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 55 

7 E-07 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 47 

8 E-08 4 3 3 2 4 4 3 4 3 2 4 3 4 4 1 48 

9 E-09 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

10 E-10 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 41 

11 E-11 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 46 

12 E-12 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 

13 E-13 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 52 

14 E-14 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 54 

15 E-15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

16 E-16 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 48 

17 E-17 4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 

18 E-18 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 56 

19 E-19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 48 

20 E-20 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 52 

21 E-21 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 54 

22 E-22 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 42 

23 E-23 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 2 2 3 4 3 48 

24 E-24 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 53 

25 E-25 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 49 

26 E-26 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 48 

27 E-27 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 47 

Jumlah 104 88 89 91 78 87 90 94 89 76 89 94 88 90 91   

Rata-rata nilai 
tiap 

aspek 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3   
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HASIL ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP  PEMBELAJARAN 

MENGGUNAKAN PRAKTIKUM APLIKATIF BERORIENTASI CEP 

 

No Pertanyaan SS S 

 

KS 

 

TS Jumlah 

Siswa 

1. Saya selalu hadir di kelas selama 

pembelajaran berlangsung 

23 4 0 0 27 

2. Saya memperhatikan setiap penjelasan 

yang diberikan oleh guru 

7 20 0 0 27 

3. Saya belajar sungguh-sungguh karena 

saya senang dengan pelajaran kimia 

materi koloid 

8 19 0 0 27 

4. Saya bersemangat mengikuti pelajaran 

kimia materi pokok koloid 

12 13 2 0 27 

5. Saya berani mengungkapkan 

gagasan/pendapat/jawaban did depan 

kelas 

3 19 4 1 27 

6. Saya mengerjakan setiap tugas yang 

diberikan guru. 

8 17 2 0 27 

7. Saya menjadi lebih aktif dalam 

pembelajaran kimia materi pokok koloid 

dengan menggunakan praktikum aplikatif 

berorientasi CEP 

10 16 1 0 27 

8. Saya lebih tertarik dengan pembelajaran 

yang dikaitkan dengan kejadian sehari-

hari di lingkungan/ pengalaman saya 

seperti yang diterapkan guru. 

13 14 0 0 27 

9. Saya merasa lebih mudah memahami 

materi koloid dengan menggunakan 

praktikum aplikatif berorientasi CEP. 

9 17 1 0 27 

10. Saya tidak mengalami kesulitan selama 

mempelajari kimia materi koloid 

2 19 5 1 27 

11. Saya dapat berdiskusi dan bekerja secara 

kelompok dengan lebih baik setelah 

diterapkannya praktikum aplikatif 

berorientasi CEP pada pembelajaran 

11 13 3 0 27 

12 Saya merasa pembelajaran lebih 

menyenangkan setelah melakukan model 

pembelajaran praktikum aplikatif 

berorientasi CEP 

14 12 1 0 27 

13. Saya membantu teman apabila teman 

mengalami kesulitan 

7 20 0 0 27 

14. Saya berdiskusi dengan teman dalm 

menyelesaikan tugas 

10 16 1 0 27 

15. Saya menyukai sikap guru dalam 

mengajar dengan model praktikum 

aplikatif berorientasi CEP. 

13 12 1 1 27 
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FOTO PENELITIAN 

 

          

Kegiatan uji coba soal kognitif   Kegiatan pretes kelas eksperimen 

         

 

Kegiatan pretes kelas kontrol   Kegiatan praktikum kelas kontrol 

          

Kegiatan praktikum kelas eksperimen 
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Kegiatan presentasi kelas kontrol  Kegiatan presentasi kelas eksperimen 

  

Kegiatan postes kelas eksperimen Kegiatan postes kelas kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


