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ABSTRAK
Rizqi Utami, Gunawan. 2013. Komparasi Antara Hasil Belajar Kimia Materi Pokok Laju
Reaksi Dengan Structure Exercise Method (SEM) dan Drill Method Siswa SMA
Negeri 1 Bumiayu. Skripsi, Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang.
Drs. Eko Budi Susatyo, M.Si dan Drs. Soeprodjo, M.S
Kata Kunci: Komparasi, SEM, Drill Method
Salah satu materi pokok dalam mata pelajaran kimia di SMA Kelas XI IPA adalah
Laju reaksi.Seperti pada sebagian besar materi pokok kimia lainnya, di dalam materi laju
reaksi terdapat materi berbentuk konsep (diantaranya: pengertian laju reaksi, orde reaksi,
teori tumbukan, faktor yang mempengaruhi laju reaksi) juga perhitungan menggunakan
rumus (diantaranya: menghitung molaritas, orde reaksi, laju reaksi).Dalam mempelajari
materi pokok laju reaksi, ada berbagai macam metode yang biasa dilakukan oleh guru
agar konsep-konsep dalam materi kimia bisa diterima dengan baik oleh siswa. Di dunia
pendidikan, dikenal metode pembelajaran drill yang memberi kesempatan lebih kepada
siswa untuk berlatih mengaplikasikan pemahaman. Selain drill, dikenal pula metode
pembelajaran latihan berstruktur yang merupakan kombinasi dari metode drill dan
metode pembelajaran berbasis masalah.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya perbedaan hasil belajar kimia
antara siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan Structure Exercise Method (SEM)
dan Drill Method, serta untuk mengetahui hasil belajar yang lebih baik antara SEM dan
Drill Method pada materi pokok laju reaksi. Desain penelitian yang digunakan adalah
pretest - postest comparison group design. Penelitian dilaksanakan di SMAN 1 Bumiayu
dengan populasi yaitu seluruh siswa kelas XI IPA yang terkelompokkan menjadi 5 kelas,
dengan jumlah anggota populasi sebanyak 170 siswa. Analisis data populasi diketahui
bahwa populasi berdistribusi normal, homogenitasnya sama, dan tidak ada perbedaan
rata-rata yang signifikan, sehingga sampel ditentukan dengan teknik cluster random
sampling. Sampel yang digunakanyaitu XI IPA 4 (eksperimen 1), XI IPA 5 (eksperimen
2), dan XI IPA 2 (kontrol). Jumlah total sampel sebanyak 102 siswa. Analisis Hasil pretest
kedua kelas eksperimen diketahui kedua kelas berdistribusi normal dan tidak ada
perbedaan rata-rata signifikan. Analisis hasil postes diperoleh rata-rata kelas eksperimen
1, 2, dan kelas kontrol berturut-turut yaitu 78,12; 75,38; 74,24. Analisis hasil postes
menunjukkan ada perbedaan signifikan antara hasil belajar kimia menggunakan SEM dan
Drill Method, dan hasil belajar SEM lebih baik dari hasil belajar Drill Method.
Ketuntasan klasikal eksperimen 1, 2, dan kontrol berturut-turut yaitu 94,12%; 87,88%;
85,29%. Analisis deskriptif terhadap aspek afektif siswa diperoleh rata-rata eksperimen 1,
2, dan kontrol berturut-turut 85,44; 82,54; 81,25. Analisis terhadap aspek psikomotor
siswa diperoleh rata-rata eksperimen 1, 2, dan kontrol berturut-turut 88, 84, 87.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur,
sifat, perubahan serta energi yang menyertaiperubahansuatumateri. Dalam
dunia pendidikan Indonesia, ilmu kimia sudah mulai dikenalkan secara nyata
pada siswa di sekolah tingkat menengah pertama (SMP) sebelum dipelajari
lebih khusus di sekolah tingkat menengah atas (SMA) jurusan IPA maupun
perguruan tinggi jurusan kimia.
Salah satu materi pokok dalam mata pelajaran kimia di SMA Kelas XI
IPA adalah Laju reaksi. Materi ini diberikan oleh guru pada setiap semester
ganjil dalam satu tahun ajaran pendidikan. Seperti pada

sebagian besar

materi pokok kimia lainnya, di dalam materi laju reaksi terdapat materi
berbentuk konsep (diantaranya: pengertian laju reaksi, orde reaksi, teori
tumbukan, faktor yang mempengaruhi laju reaksi) juga perhitungan
menggunakan rumus (diantaranya: menghitung molaritas, orde reaksi, laju
reaksi). Siswa dituntut untuk memahami materi dengan baik agar pada saat
evaluasi nanti mendapatkan nilai yang melebihi atau minimal sama dengan
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
Dalam mempelajari materi pokok laju reaksi, ada berbagai macam metode
yang biasa dilakukan oleh guru agar konsep-konsep dalam materi kimia bisa
diterima dengan baik oleh siswa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi
di SMAN 1 Bumiayu Kabupaten Brebes terhadap guru kimia kelas XI IPA,
pembelajaran kimia khususnya pada materi laju reaksi menggunakan metode

1

2

ceramah. Guru juga kadang-kadang mengkombinasikannya dengan metode
latihan (drill) eksperimen dengan harapan penyerapan siswa terhadap materi
berlangsung dengan baik.
Alasan penggunaan metode ceramah yang diselingi dengan latihan (drill)
dan eksperimen oleh guru yaitu berdasarkan pengalaman dari guru, bahwa
penggunaan metode ini lebih efektif jika melihat jumlah jam pembelajaran
dan jumlah submateri dalam silabus daripada metode diskusi yang cenderung
membutuhkan waktu lebih banyak. Penggunaan metode diskusi selain
membutuhkan waktu yang banyak juga kepemahaman siswa setelah diskusi
tidak sekuat ketika dengan metode ceramah yang dikombinasikan dengan
latihan dan eksperimen. Ini tidak terlepas dari siswa yang cenderung tidak
aktif dalam pembelajaran.
Tabel 1.1 presentasi kelulusan siswa berdasarkan nilai Ulangan Akhir
Semester gasal pada materi pokok laju reaksi:
Presentase
Nilai
Nilai
Ketuntasan
Tertinggi Terendah
2007/2008
69,00
66,60%
80
54
2008/2009
67,20
68,45%
82
58
2009/2010
72,37
69,50%
80
56
2010/2011
70,30
67,37%
78,4
34,4
2011/2012
71,09
70,37%
80
58
(Sumber: dokumentasi nilai UAS waka kesiswaan SMAN 01 Bumiayu)
Tahun Ajaran

Rata-rata

Jika dilihat dari data hasil observasi terkait nilai ulangan akhir semester
siswa di atas, dengan nilai KKM kimia kelas XI IPA sebelum tahun ajaran
2011/2012 yang masih cukup rendah yaitu 68, jumlah siswa yang dinyatakan
tuntas belum optimal. Dinaikkannya nilai KKM kimia mulai tahun 2011/2012
menjadi 70 oleh sekolah menjadi tantangan baik untuk siswa ataupun guru
untuk lebih meningkatkan hasil belajar siswa di tahun berikutnya.

3

Drill Method merupakan suatu cara mengajar dengan memberikan latihan
terhadap apa yang telah dipelajari siswa sehingga memperoleh keterampilan
tertentu. Melalui kegiatan pengulangan (repetisi)yang menjadi prinsip dari
metode ini dapat membantu memori otak siswa untuk memahami dan
mempertahankan

informasi,

pengetahuan,

dan

wawasan

yang

telah

didapatkan. Selain itu, dengan terus berlatih akan menambah kesiapan dan
kepercayaan diri siswa dalam menghadapi evaluasi pembelajaran.
Penelitian yang dilakukan oleh Kusoro Siadi dkk tentang komparasi hasil
belajar kimia antar siswa yang diberi Drill Method dan resitasi,
menyimpulkan hasil belajar kimia dengan Drill Method lebih baik daripada
metode resitasi.
Drill Method sering digunakan oleh guru karena mempunyai Kelebihan
diantaranya: siswa memiliki kecakapan mental (seperti dalam mengalikan,
menjumlahkan, mengurangi, membagi), membentuk kebiasaan yang biasa
dilakukan dan menambah ketepatan serta kecepatan dalam pelaksanaan. Akan
tetapi, Drill Methodmemiliki kelemahan, diantaranya: menghambat bakat dan
inisiatif siswa karena lebih banyak dibawa kepada penyesuaian dan
pengarahan, menimbulkan kejenuhan akibat pengulangan (repetisi) yang
monoton.
Teriring dengan berkembangnya dunia pendidikan, ditemukannya metode
pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) menciptakan suatu
ruang baru dalam referensi metode pembelajaran guru. Pengkombinasian
metodelatihan dengan pembelajaran berbasis masalah (problem based
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learning) menciptakan metode pembelajaran baru yaitu Structured Exercise
Method (SEM) atau latihan terstruktur.
Hampir sama seperti Drill Method, SEM merupakan suatu metode
pembelajaran yang memberikan siswa latihan-latihan soal. SEM mempunyai
perbedaan

jika

dibandingkan

dengan

Drill

Method,

yaitu

SEM

memperhatikan urutan penyajian atau penyampaian soal. Urutan ini
didasarkan pada tingkat kesulitan penyelesaian tiap-tiap pertanyaan dalam
soalnya. Urutan tersebut dimulai dari soal dengan tingkat kesulitan
penyelesaian yang rendah (sederhana) menuju ke soal dengan tingkat
kesulitan penyelesaian yang tinggi (kompleks).
SEM menarik untuk digunakan karena memiliki kelebihan diantaranya:
dapat menarik keingintahuan siswa terhadap soal-soal yang diberikan guru,
dapat menumbuhkan motivasi dan percaya diri siswa dalam mengerjakan
soal. Semua kelebihan ini dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan
siswa dalam menghadapi soal sehingga berdampak pada meningkatnya hasil
belajar siswa. Akan tetapi, SEM memiliki kelemahan diantaranya:
membutuhkan kecakapan guru dalam pemilihan soal-soal serta mengatur
urutan penyampaian atau penyajiannya, dapat menimbulkan kejenuhan pada
siswa, dan dapat mematikan inisiatif siswa karena terlalu bergantung kepada
guru.
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Noralia dalam skripsinya yang
berjudul: “Efektivitas Pembelajaran Structure Exercise Methode (SEM)
Berbantuan Mind Map Terhadap Hasil Belajar Dan Kemampuan Pemecahan
Masalah Kimia Materi Pokok Reaksi Redoks Kelas X SMA N 1 Ungaran”
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Menyimpulkan bahwa metode ini efektif dalam meningkatkan hasil belajar
kimia siswa.
Kedua metode yang telah disampaikan di atas, mendasari penulis untuk
mengadakan penelitian dengan judul : Komparasi Antara Hasil Belajar Kimia
Materi Pokok Laju Reaksi dengan Structure Exercise Method (SEM) dan
Drill Method Siswa SMA Negeri1 Bumiayu.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini
adalah :
(1) Apakah ada perbedaan hasil belajar kimia yang menggunakan SEM dan
Drill Method materi pokok laju reaksi siswa SMA Negeri 01 Bumiayu?
(2) Jika ada perbedaan, hasil belajar manakah yang lebih baik antara yang
menggunakan SEM dan Drill Method materi pokok laju reaksi siswa SMA
Negeri 01 Bumiayu?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
(1) Untuk mengetahui adanya perbedaan hasil belajar kimia antara siswa yang
mendapat pembelajaran menggunakan SEM dan Drill Method materi
pokok laju reaksi siswa SMA Negeri1 Bumiayu.
(2) Untuk mengetahui hasil belajar yang lebih baik antara siswa yang
mendapat pembelajaranmenggunakanSEM dan Drill Method materi pokok
laju reaksi siswa SMA Negeri1 Bumiayu.
1.4 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:
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(1) Bagi siswa
Siswa mendapatkan cara belajar yang dapat meningkatkan hasil belajar
dan

menjadi lebih aktif dalam belajar baik dalam individu maupun

kelompok.
(2) Bagi guru
Mendapatkan informasi dan perbandingan metode belajar yang lebih baik
sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
(3) Bagi sekolah
Memberikan pertimbangan terhadap upaya perbaikan pembelajaran kimia,
sehingga dapat memilih dan merancang metode pembelajaran yang sesuai
dengan kondisi dan kebutuhan pembelajaran kimia.
1.5 Pembatasan Masalah
Agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas, maka perlu adanya
pembatasan masalah. Penelitian ini membatasi masalah sebagai berikut :
(1) Materi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Laju reaksi.
(2) Objek penelitian hanya dibatasi pada siswa kelas XI IPA semester ganjil
SMAN 01 Bumiayu, kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa
Tengah.
1.6 Penegasan Istilah
2.6.1

Komparasi
Komparasi berasal dari kata comparison, yang artinya perbandingan

(Echols & Shadily, 1983: 132). Komparasi dalam penelitian yang dilakukan
adalah membandingkan hasil belajar kimia antara siswa kelas XI IPA yang
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mendapatkan pembelajaran dengan SEM dan Drill Method materi pokok Laju
Reaksi.
2.6.2

SEM
SEM atau yang lebih dikenal dengan metode latihan terstruktur merupakan

metode yang dapat membantu pemahaman siswa mengenai materi yang
sedang dipelajari. Pada metode ini guru terlebih dahulu menjelaskan materi
yang dipelajari secara tahap demi tahap mulai dari materi yang sifatnya
sederhana menuju materi yang sifatnya lebih kompleks.
2.6.3

Drill Method
Drill Method adalah metode mengajar yang membuat siswa melaksanakan

kegiatan-kegiatan latihan, agar siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan
yang lebih tinggi dari yang telah dipelajari. Latihan bisa digunakan untuk
membentuk

keterampilan

motorik:

menulis,

permainan,

pembuatan;

kecakapan mental: hitungan menggunakan rumus; dan keterampilan
menggunakan suatu alat tertentu (Kurniawan, 2011: 39)
2.6.4

Hasil Belajar
Dalam penelitian ini, hasil belajar yang diukur adalah hasil belajar yang

meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik pada mata pelajaran kimia
materi pokok laju reaksi, sebagaimana disampaikan oleh Bloom et al. dalam
Kurniawan (2011: 13) bahwa hasil belajar digolongkan menjadi tiga bagian,
yaitu kognitif, afektif dan psikomotor.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Hakikat Belajar dan Pembelajaran
Belajar pada umumnya dilakukan seseorang sejak mereka terlahir di dunia ini dan
berakhir sampai akhir hayat. Belajar mempunyai pengertian sangat kompleks, sehingga
banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang belajar.
Berikut ini diberikan beberapa pengertian belajar menurut beberapa ahli :

(1) Menurut Bruer & Perez dalam Kurniawan (2011: 7), belajar dipandang
sebagai proses aktif individu dalam memproses informasi.
(2) Menurut Gagne dalam Dahar (1996: 11), belajar dapat didefinisikan sebagai
suatu proses di mana suatu organisma berubah perilakunya sebagai akibat
pengalaman.
(3) Hilgard dalam Nasution (2000:35) mengatakan bahwa belajar adalah proses
melahirkan atau mengubah suatu kegiatan melalui jalan latihan yang
dibedakan dari perubahan-perubahan oleh faktor-faktor yang tidak termasuk
latihan, misalnya perubahan karena mabuk atau ganja bukan termasuk hasil
belajar.
Jadi pada hakekatnya, belajar adalah suatu proses yang didalamnya terdapat
aktivitas

mengolah

menggunakan
ketidaktahuan

informasi

pengalaman
menjadi

yang

yang
tahu,

didapatkan

telah

dialami

dengan
untuk

ketidakmengertian

berlatih

serta

mengubah

dari

menjadi

mengerti,

ketidakmampuan menjadi mampu.
Belajar dikatakan sebagai suatu proses karena di dalamnya terdapat peristiwaperistiwa yang berurutan, saling berkaitan, berikatan untuk mencapai suatu
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tujuan dari belajar itu sendiri. Belajar bagi siswa berarti mendayagunakan otak
untuk melakukan fungsinya. Otak yang merupakan kumpulan dari sel-sel syaraf
lalu membentuk suatu kumpulan sel (jaringan) berperan penting untuk berpikir,
mengingat,

menghitung,

menghafal.

Kemampuan

berpikir,

mengingat,

menghitung, dan menghafal ini tentunya tidak lepas dari fungsi otak sebagai
suatu memori.
Aktivitas berlatih dalam proses belajar dapat menguatkan kemampuan dan
kepemahaman siswa. Dalam aktivitas berlatih ini, siswa menggunakan otak untuk
berpikir, mengingat, menghafal, menghitung, menganalisis, bahkan mensintesis
suatu informasi yang masuk kedalamnya. Informasi yang masuk ke dalam otak
dan mengakibatkan otak melakukan aktivitas berpikir, informasi dinamakan
stimulan. Semakin sering siswa melakukan aktivitas menerima stimulan maka
akan semakin terasah kemampuan siswa tersebut untuk menghadapi stimulanstimulan yang masuk ke dalam otak.
Proses belajar yang di dalamnya terjadi peristiwa berpikir dengan berlatih
mendorong siswa untuk aktif (belajar aktif). Hal ini sesuai dengan pengajaran
berdasarkan teori kognitif yang menekankan proses belajar aktif secara mental
(melakukan proses mental, atau berpikir), di dalam mencari dan menemukan
pengetahuannya (Ibrahim &Syaodih, 2003: 22).
Proses belajar terjadi dalam suatu ruang atau peristiwa yang disebut sebagai
pembelajaran. Smith dalam Mappa&Basleman (1994: 11) berpendapat bahwa
istilah pembelajaran tidak dapat didefinisikan dengan tepat oleh karena istilah
tersebut

digunakan

dalam

banyak

hal.

Pembelajaran

digunakan

untuk

menunjukkan: (1) pemerolehan dan penguasaan tentang apa yang telah diketahui
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mengenai sesuatu, (2) penyuluhan dan penjelasan mengenai arti pengalaman
seseorang, atau (3) suatu proses pengujian gagasan yang terorganisasi dan relevan
dengan masalah.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran yaitu:
(1) Siswa, dilihat dari keadaan fisik dan psikologis
(2) Sarana meliputi guru, metode, bahan materi, media, sumber pelajaran dan program
tugas
(3) Lingkungan meliputi sosial, budaya dan lain-lain
(4) Hasil belajar meliputi perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik
Penggunaan metode pembelajaran yang tepat sangat berperan dalam kesuksesan
siswa meraih hasil belajar yang optimal. Pemilihan metode dan penerapannya dalam
pembelajaran banyak tergantung pada kemampuan dan kejelian guru untuk menganalisis
kondisi siswa, materi pembelajaran, dan lingkungan serta fasilitas yang ada.
Untuk mendukung proses belajar yang di dalamnya terdapat aktivitas berlatih
dibutuhkan metode pembelajaran yang tepat. Peran guru sangat mutlak dibutuhkan
untuk memilih metode pembelajaran yang tepat, dalam hal ini metode yang sesuai untuk
meningkatkan pemahaman (insight) siswa dengan berlatih. Namun tingkat efektifitas
penggunaan suatu metode mengajar sangat bergantung pada guru yang menggunakan
metode itu (Soelaiman, 1979: 258).

2.2 Metode Pembelajaran
2.2.1 Metode Pembelajaran dan hubungannya dengan proses belajar
Berkaitan dengan proses belajar yang didalamnya terdapat peran memori otak,
menurut teori pemrosesan informasi Gagne, memori otak memiliki peran yang sangat
besar dalam proses belajar. Stimulan yang datang dari luar (informasi, data, grafik,
fenomena) diri siswa mengaktifkan indra penerima selanjutnya ditransmisikan sebagai
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informasi ke dalam sistem syaraf pusat. Pusat penyimpanan informasi dalam sistem
syaraf pusat inilah yang disebut sebagai memori.
Menurut Rakhmat (2005: 63), secara singkat memori melewati tiga proses:
perekaman (encoding), penyimpanan (storage), dan pemanggilan (recalling). Dalam
belajar kimia, siswa terlebih dahulu melewati proses pencatatan segala informasi, faktafakta, data, grafik yang dimunculkan oleh guru dalam proses pembelajaran. Proses
perekaman ini bisa berasal dari media audio, visual, dan audio visual.
Setelah proses pencatatan segala informasi (encoding), proses kedua adalah
penyimpanan (storage). Dalam proses ini terdapat proses penyimpanan aktif dan pasif.
Jika siswa menambahkan, memperbaiki, menguatkan beberapa informasi yang sudah
tersimpan sebelumnya ke dalam memori, ini disebut sebagai penyimpanan aktif. Jika
sebaliknya, siswa hanya menyimpan saja tanpa menambahkan atau memperbaiki
informasi dalam memorinya, ini disebut sebagai penyimpanan pasif.
Dalam proses pencatatan segala informasi (encoding), metode pembelajaran
memiliki peran yang besar. Jika dihubungkan dengan pernyataan Jalalludin terkait
memori otak, Metode pembelajaran seharusnya membantu siswa agar proses
penyimpanan informasi bukan hanya yang pasif, tapi harus aktif. Penyimpanan aktif akan
membuat informasi yang telah didapatkan siswa dalam proses belajar dapat bertahan
lama.
Menurut Sudarman dalam jurnalnya “Peningkatan Pemahaman dan Daya Ingat
Siswa melalui Strategi Preview, Question, Read, Reflect, Recite, dan Review (PQ4R)”,
menyajikan suatu piramida pengalaman yang dihubungkan dengan kemampuan
mengingat siswa. Dari diagram tersebut jelas terlihat bahwa untuk membantu kinerja otak
dalam menyimpan segala informasi yang didapat dalam proses belajar tidak cukup hanya
dengan mengamati, mendengarkan, melihat video, mengamati demonstrasi saja, karena
penyerapan informasi tidak akan optimal. Adanya aktivitas berlatih dan atau
menerapkan/mengaplikasikannya dalam tindakan nyata akan membuat penyerapan
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informasi oleh otak lebih optimal.Darwis (1979: 186) berpendapat bahwa pengalaman
dan latihan perlu disediakan untuk merangsang dan mendorong aktivitas murid tetap
berlangsung

Gambar 2.1 piramida pengalaman belajar
Dalam dunia pendidikan indonesia dikenal metode drill atau Drill Methoddan
latihan berstrukturatau Structure Exercise Method (SEM). Kedua metode pembelajaran
ini memiliki kesamaan yaitu penekanan pada aspek pemberian latihan atau soal-soal
untuk membantu proses pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru.
Dengan kata lain kedua metode ini dapat digunakan guru untuk membantu siswa dalam
proses mengingat secara aktif. Hal ini dikarenakan dalam proses berlatih terdapat
kegiatan menggunakan informasi, konsep, prinsip, hukum, dan menyebabkan adanya
penguatan baik memperjelas maupun memperbaiki jika terjadi kesalahan dalam proses
encoding.
Di dalam penggunaan satu atau beberapa metode, terdapat beberapa faktor turut
mempengaruhi penggunaan metode mengajar atau pembelajaran, yaitu:

(1) Faktor tujuan yang hendak dicapai
(2) Faktor guru yang menggunakan
(3) Faktor situasi pengajaran

13

(Soelaiman, 1979: 258).
2.2.2 SEM
SEM adalah pemberian soal-soal latihan kepada siswa secara sistematis dan
berurutan dimulai dari soal-soal yang sederhanake soal-soal yang lebih kompleks.
Metode ini merupakan hasil kombinasi antara metode latihan dan metode
pemecahan masalah (Noralia, 2010: 19). Setiap soal latihan berisikan konsep yang
nantinya akan dikuasai setelah siswa dapat menjawabnya. Dengan pengaturan
penyajian atau pengurutan pemberian dari soal sederhana (yang berisikan konsep
sederhana/mendasari konsep selanjutnya) menuju soal yang lebih kompleks (yang
berisikan konsep yang lebih kompleks/ kelanjutan dari konsep pada soal
sebelumnya), dapat memudahkan siswa untuk memahami.
Pengurutan penyampaian konsep dijelaskan Bruner dalam teori instruksinya.
Dalam mengajar, siswa dibimbing melalui urutan pernyataan-pernyataan dari
suatu masalah atau sekumpulan pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan
siswa dalam menerima, mengubah, dan mentransfer apa yang telah dipelajarinya
(Dahar, 1996:104-105). Urutan materi atau konsep mempengaruhi kesulitan yang
dihadapi oleh siswa dalam mencapai penguasaan.
Teori elaborasi juga mendeskripsikan cara pengorganisasian pengajaran
dengan mengikuti urutan sederhana menjadi kompleks melalui strategi urutan
elaboratif oleh Reigeluth & Stein dalam Sudana (1989: 114). Teori elaborasi yang
menggunakan urutan elaboratif (dari umum ke rinci) dapat memudahkan proses
penyandian dan penyimpanan informasi (Sudana, 1989:133). Ausubel &
Dansereau

dalam

Sudana

(1989:128)

berpendapat

bahwa

pengetahuan

diorganisasikan dalam ingatan seseorang dalam struktur hirarkhis, yaitu
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pengetahuan yang lebih umum, abstrak yang diperoleh lebih dulu akan
memudahkan perolehan pengetahuan baru yang lebih rinci.
Prinsip pembelajaran dengan metode ini telah digunakan oleh Socrates
sebagaimana diketahui oleh plato dalam bukunya Dialogues Plato. Socrates
memberikan kepada anak-anak itu sejumlah pertanyaan berangkai atau program,
yang disusun untuk membimbing anak itu sekangkah demi selangkah dari yang
diketahui sampai yang belum diketahui. Dengan pertanyaan yang disusun cermat
itu anak menjadi semakin berminat terhadap masalah yang dihadapinya
(Soelaiman, 1979: 251).
Bruner (1996), Gagne (1977) dan Rigney (1978) dalam Sudana (1989:119)
berpendapat bahwa pengajaran akan menjadi lebih efektif apabila ia mampu
mendorong siswa, baik secara sadar ataupun tidak, untuk menggunakan strategi
kognitif yang sesuai. Masih dalam Sudana, Rigney juga mengemukakan
embedded strategy activator yang di dalamnya terdapat strategi memberikan
pertanyaan-pertanyaan

penuntut

(adjunct question). Pertanyaan-pertanyaan

penuntut inilah yang digunakan oleh SEM untuk merangsang gairah belajar siswa.
SEM pada pelaksanaanya, guru tidak melepaskan siswa begitu saja untuk
menyelesaikan

soal

tersebut

tetapi

ikut

membimbing

siswa

dalam

menyelesaikannya, sehingga siswa akan berlatih untuk menyelesaikan soal secara
sistematis dan runtut (Noralia, 2010: 19).Sehingga dengan metode latihan
berstruktur, para siswa akan merasa terbimbing secara baik dan dapat
menyelesaikan soal-soal yang diberikan guru dengan benar.
Noralia dalam skripsinya (2010) yang berjudul “Efektivitas Pembelajaran
SEM (Structure Exercise Methode) Berbantuan Mind Map Terhadap Hasil
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Belajar Dan Kemampuan Pemecahan Masalah Kimia Materi Pokok Reaksi
Redoks Kelas X SMA N 1 Ungaran” menyimpulkan bahwa metode ini efektif
dalam meningkatkan hasil belajar kimia siswa. Rumansyah dalam jurnalnya yang
berjudul

“Penerapan

Pemahaman

Siswa

Metode

Latihan

Berstruktur Dalam

Meningkatkan

Terhadap

Konsep

Persamaan

Kimia”

Reaksi

juga

menyimpulkan bahwa metode latihan berstruktur (Structured Exercise Method)
dapat meningkatkan pemahaman siswa.
Kelebihan dariSEM dintaranya: melatih keingin tahuan siswa (Curiosity),
melatih siswa bukan hanya memperhatikan tapi langsung mempraktekkannya
walaupun

sering

dijumpai

kesalahan

(experimentation),

semua

siswa

berpartisipasi aktif (full participation), semua siswa ikut terlibat dalam
pembelajaran (involvement)
Sedangkan kekurangan dari SEM diantaranya adalah: membutuhkan
kecakapan guru dalam pemilihan soal-soal serta mengatur urutan penyampaian
atau penyajiannya, dapat menimbulkan kejenuhan pada siswa, dan dapat
mematikan inisiatif siswa karena terlalu bergantung kepada guru.
2.2.3 Drill Method
Prinsip dari metode latihan adalah pengulangan (repetisi). Dengan adanya
pengulangan ini, siswa memiliki kesempatan untuk menguatkan, memperbaiki
konsep yang keliru, dan semakin mengasah kemampuan siswa dalam menjawab
pertanyaan-pertanyaan.
Dari pandangan Thorndike, Hull, dan Skinner jelas bahwa repetisi penting
untuk menghasilkan respon atau koneksi yang tepat terhadap perangsang.
Thorndike dalam teori Law of exercise(Nasution, 2000: 38) menjelaskan bahwa
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hubungan antara stimulus dan respon pada saat belajar akan bertambah erat jika
sering melakukan latihan (exercise) atau sering digunakan (use), namun akan
berkurang bahkan lenyap jika jarang digunakan (disuse). Karena itu perlu
diadakan banyak latihan, ulangan, dan pembiasaan. Kurniawan (2011: 21)
menjelaskan dalam prinsip-prinsip belajarnya, bahwa situasi stimulus dan respon
perlu diulang-ulang atau dipraktikkan agar proses bisa diperbaiki dan hasil belajar
bisa tahan lama. Demikian pula menurut teori Gestalt(Soelaiman, 1979: 185),
pengulangan (repetisi) akan memungkinkan murid bertambah pemahamannya
(insight) terhadap yang dipelajari. Karena itu, latihan akan memperlancar
perbuatan belajar.
Berdasarkan jurnal penelitian oleh Erfan Yudianto yang berjudul “Penerapan
Metode Drill Kepada Siswa Kelas XII Guna Persiapan Ujian Nasional”,
menyimpulkan bahwa pada saat tertentu penggunaan metode ini sangat berguna
dalam kegiatan belajar mengajar walaupun tidak semua materi (khususnya materi
yang merupakan kombinasi konsep dan hitungan) dapat menerapkannya dengan
baik. Selain itu, Kusoro Siadi dalam jurnalnya yang berjudul “komparasi hasil
belajar kimia antara siswa yang diberi metode drill dengan resitasi”
menyimpulkan bahwa metode drill lebih baik daripada dengan metode resitasi
pada materi pokok larutan penyangga.
Harus disadari sepenuhnya bahwa apabila penggunaan metode tersebut
tidak/kurang tepat akan menimbulkan hal-hal yang negatif; anak kurang kreatif dan
kurang dinamis. Sebagai suatu metode yang diakui, banyak mempunyai kelebihan, juga
tidak dapat disangkal bahwa Drill Method mempunyai beberapa kelemahan.
Kelebihan dan kelemahan Drill Method adalah sebagai berikut:
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(1) Kelebihan metode drill
a)

Untuk

memperoleh

menjumlahkan,

kecakapan

pengurangan,

mental

pembagian,

seperti

dalam

tanda-tanda

perkalian,

(simbol),

dan

sebagainya.
b)

Untuk memperoleh kecakapan dalam bentuk asosiasi yang dibuat, seperti
hubungan huruf-huruf dalam ejaan, penggunaan simbol, membaca peta, dan
sebagainya.

c)

Pembentukan kebiasaan yang dilakukan dan menambah ketepatan serta
kecepatan pelaksanaan

(2) Kelemahan metode drill
a)

Menghambat bakat dan inisiatif siswa, karena siswa lebih banyak dibawa
kepada penyesuaian dan di arahkan jauh dari pengertian

b)

Kadang-kadang latihan yang dilakukan secara berulang-ulang merupakan hal
yang monoton, mudah membosankan.

c)

Menimbulkan verbalisme

2.3 Hasil Belajar
Proses selanjutnya setelah perekaman (encoding) dan penyimpanan (storage)
adalah pemanggilan kembali informasi yang sudah disimpan di dalam memori (retrieval).
Proses pemanggilan kembali inilah yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses
belajar dalam suatu pembelajaran. Jika siswa optimal dalam dua proses sebelumnya maka
siswa tidak akan mengalami kesulitan saat proses pemanggilan kembali segala informasi,
wawasan, pengalaman berlatih yang telah diserap dan dipahami dalam proses
pembelajaran. Optimalnya proses pemanggilan kembali (retrieval) akan berdampak
positif terhadap hasil belajar saat evaluasi pembelajaran. Dalam proses pemanggilan
kembali informasi, dapat terjadi fenomena lupa atau hilang memori. Hal ini disebabkan
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penyimpanan informasi yang tidak benar sehingga informasi menjadi hilang di dalam
memori. Jika terjadi demikian, kebalikannya maka siswa akan mendapat kesulitan saat
evaluasi pembelajaran yang akan berdampak kurang optimalnya hasil belajar.
Hasil belajar menurut Bloom et al (Kurniawan, 2011: 13) digolongkan menjadi 3
bagian yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Hasil belajar siswa salah satunya dapat
dilihat dari hasil tes, yang diberikan oleh pengajar dari mata pelajaran yang bersangkutan.
Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan
kemahiran intelektual. Ranah kognitif menurut Bloom dalam Kurniawan (2011: 13)
mencakup kategori pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan
(application), analisis (analysis), sintesis (synthesis), dan penilaian (evaluation). Akan
tetapi artikel yang ditulis oleh Rochmad (2013) menjelaskan bahwa kategori hasil belajar
kognitif Bloom tersebut mengalami revisi menjadi mengingat (remembering), memahami
(understanding), mengaplikasi (applying), menganalisis (analyzing), mengevaluasi
(evaluating), dan mencipta (creating).
Hasil pembelajaran ranah afektif berhubungan dengan perasaan, sikap, minat dan
nilai. Kategori tujuan pembelajaran ranah afektif meliputi penerimaan (receiving),
penanggapan (responding), penilaian (valuing), pengorganisasian (organization), dan
pembentukan pola hidup (organization by a value complex).
Tujuan pembelajaran ranah psikomotorik menunjukkan adanya kemampuan fisik
seperti kemampuan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf.
Kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik meliputi persepsi (perseption), kesiapan
(set), gerakan terbimbing (guided response), gerakan terbiasa (mechanism), gerakan
kompleks (complekx overt response), penyesuaian (adaptation), dan kreativitas
(creativity).
Dalam penelitian ini, hasil belajar yang dimaksud adalah perubahan pada diri siswa
yang mencakup ranah kognitif yang dilihat dari hasil postes, ranah afektif yang dilihat
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dari perubahan perilaku setelah proses pembelajaran dan ranah psikomotorik yang dilihat
adalah perilaku yang mencerminkan keterampilan pada saatkegiatan praktikum siswa.

2.4

Materi Laju Reaksi

2.4.1 Kemolaran ( M )

Adalah banyaknya mol zat terlarut dalam satu liter larutan.
Dirumuskan :
M 

n
V

Keterangan :
M

= molaritas ( mol / liter )

N

= jumlah mol zat terlarut ( mol )

V

= volume larutan ( liter )

Sedangkan :

n

m
Mr

atau n 

m
Mm

m = massa zat terlarut ( gram )
mm = massa molar = massa tiap mol zat ( gram / mol ) ;

besarnya m m = Mr (

massa molekul relatif )
2.4.1.2 Hubungan Kemolaran dengan Kadar Larutan
Kadar ( % massa ) adalah massa zat terlarut dalam 100 gram larutan.
Massa larutan = volume larutan x massa jenis larutan

M  Vx
Maka untuk menghitung kemolarannya digunakan persamaan :
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M 

(  x 10 x kadar)
mm

Keterangan :
M

= molaritas larutan ( mol / liter )



= massa jenis larutan ( kg / liter )

Kadar = % massa
mm

= massa molar ( gram / mol )

2.4.1.3 Pengenceran Larutan
Adalah proses pembuatan larutan yang lebih encer ( konsentrasinya lebih
kecil) dari larutannya yang lebih pekat ( konsentrasinya lebih besar ).
Rumus yang digunakan :
V1 x M 1  V2 x M 2

Keterangan :
V1

= volume larutan 1 ( lebih pekat )

M1 = molaritas larutan 1 ( lebih pekat )
V2

= volume larutan 2 ( lebih encer )

M2 = molaritas larutan 2 ( lebih encer )
2.4.1.4 Molaritas Campuran
Pada peristiwa pencampuran larutan yang sejenis, berlaku persamaan :
V .M  V2 .M 2  ......  Vn .M n
Mc  1 1
V1  V2  ......  Vn

Jika campuran terbentuk dari 2 larutan yang berbeda konsentrasinya maka :
V .M  V 2 .M 2
Mc  1 1
V1  V2
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2.4.1.5 Membuat Larutan dengan Kemolaran Tertentu
Larutan dengan molaritas tertentu dapat dibuat dari 2 jenis zat yaitu :
2.4.1.5.1 Pelarutan Zat Padat
Prinsipnya: dengan cara mencampurkan zat terlarut (dengan massa
tertentu) dan pelarut dalam jumlah tertentu ( volume tertentu ).
Rumus yang digunakan :
M 

n
V

dan n 

m
mm

2.4.1.5.2 Pengenceran Larutan Pekat
Zat yang tersedia dalam bentuk larutan pekat, biasanya adalah berbagai jenis asam
dan amonia ( basa ). Larutan pekat biasanya berasap ( mudah menguap ) dan
sangat korosif. Oleh karena itu, pembuatan larutan dari larutan pekat harus
dilakukan di lemari asam dan dikerjakan secara hati-hati.
Rumus yang digunakan :
M 

(  x 10 x kadar)
mm

dan

V1 x M 1  V2 x M 2

2.4.2 Pengertian Laju Reaksi
Laju reaksi adalah berkurangnya jumlah konsentrasi pereaksi untuk setiap satuan
waktu atau bertambahnya jumlah konsentrasi hasil reaksi untuk setiap satuan
waktu.Dinyatakan dengan satuan molaritas per detik ( M / detik atau mol / L.detik
).Misalnya pada reaksi :
A

B

maka :
Laju reaksi ( v ) = 

[ A]
[ B ]
atau v = 
t
t
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Laju reaksi ( v ) = 

[ A]
[ B ]
atau v = 
t
t

Keterangan :
Tanda (  ) pada [ A] menunjukkan bahwa konsentrasi zat A berkurang,
sedangkan tanda ( + ) pada [B ] menunjukkan bahwa konsentrasi zat B
bertambah.
Secara umum dapat digambarkan :
Konsentrasi zat

Produk

Reaktan
Waktu ( t )

Grafik 1. Laju reaksi (konsentrasi berbanding waktu)
2.4.3

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laju Reaksi
Besarnya laju reaksi dipengaruhi oleh :

a. Luas Permukaan Bidang Sentuh
Semakin luas permukaan bidang sentuh zat padat, semakin banyak tempat
terjadinya tumbukan antar partikel zat yang bereaksi sehingga laju reaksi akan
semakin meningkat juga.
b. Konsentrasi Reaktan
Pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi dapat dijelaskan dengan
menggunakan teori tumbukan.Semakin tinggi konsentrasinya berarti semakin
banyak molekul dalam setiap satuan luas ruangan; dengan demikian tumbukan
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antar molekul akan semakin sering terjadi.Semakin banyak tumbukan yang
terjadi, berarti kemungkinan untuk menghasilkan tumbukan yang efektif akan
semakin besar sehingga reaksi berlangsung lebih cepat.
c. Tekanan
Pada reaksi yang reaktannya berwujud gas, peningkatan tekanan dapat
meningkatkan laju reaksi. Jika tekanan meningkat, maka volumenya akan
berkurang sehingga konsentrasi gas akan meningkat (konsentrasi berbanding
terbalik

dengan

volume

(M



n

).Jika

volumenya

berkurang,

maka

V

memungkinkan bertambahnya jumlah tumbukan yang terjadi karena setiap
molekul menjadi lebih berdekatan jaraknya.
d. Suhu
Pada umumnya, suhu yang semakin tinggi akan semakin mempercepat
reaksi. Meningkatnya suhu akan memperbesar energi kinetik molekul reaktan.
Oleh karena itu, gerakan antar molekul reaktan akan semakin acak sehingga
kemungkinan

terjadinya

tumbukan

antar

molekul

akan

semakin

besar.Akibatnya tumbukan yang efektif akan mudah tercapai dan energi
aktivasi akan mudah terlampaui.
Bila pada setiap kenaikan T oC suatu reaksi berlangsung n kali lebih
cepat, maka laju reaksi pada T2 ( = v2 ) bila dibandingkan dengan laju reaksi
pada T1 ( = v1 ) dapat dirumuskan :

v2  v1.nT 2  T 1 / T
Keterangan :
T1

= suhu awal
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T2

= suhu akhir

V1

= laju reaksi awal ( saat T1 )

V2

= laju reaksi akhir ( saat T2 )

T

= besarnya kenaikan suhu

n

= kelipatan cepatnya laju reaksi

e. Katalis
Katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tanpa dirinya
mengalami perubahan yang kekal sehingga pada akhir reaksi zat tersebut dapat
diperoleh kembali.Suatu katalis mungkin dapat terlibat dalam proses reaksi
atau mengalami perubahan selama reaksi berlangsung, tetapi setelah reaksi itu
selesai maka katalis akan diperoleh kembali dalam jumlah yang sama. katalis
dapat mempercepat reaksi dengan cara mengubah jalannya reaksi. Jalur reaksi
yang ditempuh tersebut mempunyai energi aktivasi ( Ea ) yang lebih rendah
daripada jalur reaksi yang ditempuh tanpa katalis.
2.4.4 Teori Tumbukan
Suatu zat dapat bereaksi dengan zat lain jika partikel-partikelnya saling
bertumbukan. Tumbukan yang terjadi akan menghasilkan energi untuk memulai
terjadinya

reaksi.Tumbukan

antar

partikel

yang

bereaksi

tidak

selalu

menghasilkan reaksi. Hanya tumbukan yang menghasilkan energi yang cukup
serta arah tumbukan yang tepat, yang dapat menghasilkan reaksi. Tumbukan
seperti ini disebut tumbukan yang efektif.Energi minimum yang harus dimiliki
oleh partikel reaktan, sehingga menghasilkan tumbukan yang efektif disebut
energi pengaktifan atau energi aktivasi ( Ea ).
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Energi

Ea
R

Reaktan

H

P

Produk

Reaksi Eksoterm

Energi

Ea

P

Jalan reaksi

Produk

H
R

Reaktan

Reaksi Endoterm

Jalan reaksi

Grafik 2. Energi aktivasi
2.4.5 Menentukan Persamaan Laju Reaksi
Persamaan laju reaksi tidak dapat diturunkan dari stoikiometri reaksi, tetapi
ditentukan melalui percobaan.
Salah 1 cara menentukan persamaan laju reaksi adalah dengan metode laju
awal. Menurut cara ini, laju reaksi diukur pada awal reaksi dengan konsentrasi
yang berbeda-beda.
Pada penentuan laju reaksi seperti ini, ada beberapa variabel yang
digunakan yaitu :
(1) Variabel tetap (kontrol)=variabel yang tidak diubah-ubah/dipertahankan sama
(konsentrasisalah 1 reaktan).
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(2) Variabel bebas (manipulasi)=variabel yang sengaja diubah-ubah untuk
memperoleh hubungan antara suatu besarandenganbesaranlain(konsentrasi
salah 1 reaktan).
(3) Variabel terikat= variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (variabel
terikatnya yaitulaju reaksi).
2.4.5.1 Laju Reaksi Rerata dan Laju Reaksi Sesaat
Laju reaksi rerata adalah laju reaksi untuk selang waktu tertentu.
Dirumuskan :
v



=

 pereaksi
t



[ hasil reaksi]
t

Laju reaksi sesaat adalah laju reaksi pada saat waktu tertentu.
Biasanya ditentukan dengan menggunakan grafik yang menyatakan hubungan
antara waktu reaksi ( sumbu x ) dengan konsentrasi zat ( sumbu y ).
Besarnya laju reaksi sesaat = kemiringan ( gradien ) garis singgung pada saat t
tersebut.
Konsentrasi zat

Produk

C2
Garis singgung pada saat t

C = C2 - C1
C1
t = t2 - t1

t1

t

t2

Waktu ( t )
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2.4.6

Persamaan Laju Reaksi

Secara umum, laju reaksi dapat dinyatakan dengan rumus :
mA + nB
v  k . A B 
x

pC + qD
y

Keterangan :
v = laju reaksi
k = konstanta laju reaksi ( nilainya tergantung pada jenis reaktan, suhu dan
katalis)
x = orde atau tingkat reaksi terhadap reaktan A
y = orde atau tingkat reaksi terhadap reaktan B
x + y = orde atau tingkat reaksi total / keseluruhan
Harga k akan berubah jika suhu berubah. Kenaikan suhu dan penggunaan katalis
umumnya akan memperbesar harga k.
2.4.7

Makna Orde Reaksi
Orde reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaktan terhadap

laju reaksi.
a. Orde reaksi nol
Reaksi dikatakan ber’orde nol terhadap salah satu reaktan, jika perubahan
konsentrasi reaktan tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Artinya, asalkan
terdapat dalam jumlah tertentu; perubahan konsentrasi reaktan itu tidak
mempengaruhi laju reaksi.
Besarnya laju reaksi hanya dipengaruhi oleh besarnya konstanta laju reaksi ( k ).
v  k . X   k
0
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Laju Reaksi
(v)

Konsentrasi
Orde Reaksi Nol

b. Orde reaksi satu
Suatu reaksi dikatakan ber’orde satu terhadap salah satu reaktan, jika laju
reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan itu.
Jika konsentrasi reaktan itu dilipat-tigakan maka laju reaksinya akan menjadi 31
atau 3 kali lebih besar.
v  k . X   k . X 
1

Laju Reaksi
(v)

Konsentrasi
Orde Reaksi Satu

c. Orde reaksi dua
Suatu reaksi dikatakan ber’orde dua terhadap salah satu reaktan, jika laju
reaksi merupakan pangkat dua dari konsentrasi reaktan itu.Jika konsentrasi
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reaktan itu dilipat-tigakan, maka laju reaksi akan menjadi 32 atau 9 kali lebih
besar.
v  k . X 

2

Laju Reaksi
(v)

Konsentrasi
Orde Reaksi Dua

d.

Orde reaksi negatif

Suatu reaksi ber’orde negatif, jika laju reaksi berbanding terbalik dengan
konsentrasi reaktan tersebut.Jika konsentrasi reaktan itu diperbesar, maka laju
reaksi akan semakin kecil.

Laju Reaksi
(v)

Orde Reaksi Negatif

Konsentrasi
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2.5 Kerangka Berpikir
Metode yang digunakan peneliti adalah Structure Exercise Method (SEM)
dan Drill Method. Keduanya merupakan metode yang digunakan dalam
memberikan pemahaman konsep dan kemampuan siswa dalam memecahkan soal
pada pembelajaran kimia, yang cenderung memiliki banyak konsep abstrak yang
memerlukan kemampuan kepemahaman dan disertai dengan latihan-latihan soal
yang tidak terlepas dari hitung-hitungan matematis.
Penelitian ini dilakukan pada dua kelas kelompok eksperimen yang diberi
perlakuan berbeda, yaitu kelompok eksperimen I mendapat pembelajaran dengan
Structure Exercise Method (SEM) sedangkan kelas eksperimen II mendapat
pembelajaran dengan Drill Method.
Setelah penerapan dua metode ini diharapkan akan terjadi perbedaan yang
signifikan sehingga dapat disimpulkan dari kedua metode yang dikomparasikan
tersebut terdapat satu metode yang lebih baik dalam meningkatkan hasil belajar
siswa.

31

Hasil belajar kimia yang belum optimal
karena kurang intensifnya kegiatan berlatih
siswa
Pengintesifan kegiatan berlatih siswa
dapat dilakukan dengan Drill Method atau
Structured Exercise method (SEM)

1. Drill Method dapat meningkatkan hasil
belajar kimia siswa dibanding resitasi
pada pokok bahasan larutan penyangga
(Siadi, Kusoro. 2011).
2. Drill Methodsangat berguna
dalamkegiatan belajar mengajar
(Yudianto, Erfan).

1. Structured Exercise Methode (SEM)
berbantuan mind map pada materi
reaksi redoks dapat meningkatkan
kemampuan pemecahan soal kimia
dan hasil belajar siswa (Noralia,
2010).
2. Latihan berstruktur dapat
meningkatkan pemahaman siswa
pada materi persamaan kimia
(Rumansyah

Komparasi hasil belajar kimia siswa dengan menggunakan Drill
Method dan Structured ExerciseMethod(SEM)

Drill Method

Structured
ExerciseMethod(SEM)

Pembelajaran siswa dengan
pemberian latihan soal melalui
kegiatan pengulangan (repetisi)

Pembelajaran siswa dengan
pemberian latihan soal
terstruktur

Hasil belajar kimia siswa
Drill Method

Hasil belajar kimia siswa
Structured Exercise Method
(SEM)

Hasil belajar kimia siswa diprediksi lebih baik
dengan menggunakan Structured Exercise
Method (SEM)
Gambar2.2 Kerangka berpikir
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2.6

Hipotesis
Hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah:

(1) Ada perbedaan hasil belajar kimia yang menggunakan SEM dan Drill
Method materi pokok laju reaksi materi pokok laju reaksi siswa SMA Negeri
1 Bumiayu?
(2) Hasil belajar kimia materi pokok Laju Reaksi siswa SMA Negeri 1 Bumiayu
dengan menggunakan SEM lebih baik daripada menggunakan Drill Method.

BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1.

Lokasi
Penelitian ini akan dilaksanakan di SMAN 1 Bumiayu dengan 2 kelas

sebagai kelas eksperimen dan 1 kelas sebagai kontrol
3.2

Jenis, Rancangan, Desain Penelitian
Tabel 3.1 Desain penelitian
Kelompok
I
II
Keterangan:

Kondisi Awal
Pretest
Pretest

Perlakuan
X
Y

Tes Akhir
Postest
Postest

I

: Kelas eksperimen I

II

: Kelas eksperimen II

X

: Pembelajaran menggunakan Structure Exercise Method
(SEM)

Y

: Pembelajaran menggunakan Drill Method

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan jenis penelitian
komparasi. Penelitian komparasi bersifat membandingkan harga parameter
tertentu dari 2 buah sampel. Dalam hal ini yang akan dibandingkan adalah nilai
hasil belajar dari 2 kelas yang diberi perlakuan berbeda. Desain penelitian yang
dipakai adalah Pretest-Postest Comparation Group Design.
Langkah-langkah penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:
1. Menyusun perangkat pembelajaran dan perangkat tes atau soal
2. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan silabus
3. Menyusun lembar observasi aspek afektif dan psikomotorik
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4. Mempersiapkan materi berupa power point yang akan digunakan sebagai
media pembelajaran.
5. Mempersiapkan soal-soal berstruktur untuk kelas eksperimen 1
6. Mempersiapkan soal-soal drill untuk kelas eksperimen 2
7. Mempersiapkan garis besar bahan diskusi untuk kedua kelompok eksperimen
8. Membuat lembar kerja praktikum
9. Menentukan populasi penelitian
10. Menentukan sampel penelitian
11. Melakukan pretest untuk mengetahui kondisi awal kedua kelas sampel.
12. Melakukan penelitian
a. Pembelajaran pada kelas eksperimen 1, yaitu menggunakan SEM yang
menitik beratkan pada pemberian soal yang terstruktur dari tingkat kesulitan
rendah (sederhana) menuju ke tingkat kesulitan tinggi (kompleks).
b. Pembelajaran pada kelas eksperimen 2, yaitu menggunakan Drill Method yang
menitik beratkan pada pemberian latihan soal yang diulang (repetisi).
13. Melakukan pengukuran hasil belajar siswa melalui post test
14. Melakukan analisis data. Analisis data bertujuan untuk menguji hipotesis
3.3 Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini adalah :
(1) Variabel terikat, yaitu hasil belajar siswa kelas XI IPA SMAN 1 Bumiayu
materi pokok laju reaksi yang dinyatakan dengan nilai tes akhir.
(2)

Variabel bebas, yaitu pembelajaran dengan Structure Exercise Method
(SEM) dan Drill Method.
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(3)

Variabel kontrol meliputi materi, media, buku referensi yang dipakai
siswa, guru, ruang kelas, kurikulum.

(4)

Variabel yang diabaikan yaitu kondisi siswa.

3.4 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel
3.4.1 Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA di SMAN 01
Bumiayu dengan rincian 5 kelas XI IPA dan jumlah total siswa kelas XI IPA
adalah 170 siswa.
Tabel 3.2. Jumlah Populasi Penelitian
No.
1
2
3
4
5

Kelas
XI IPA1
XI IPA2
XI IPA3
XI IPA4
XI IPA5
Jumlah

Jumlah siswa
34
34
34
34
34
170

Menurut Arikunto (2010:174) sampel adalah sebagian atau wakil populasi
yang diteliti. Agar sampel yang diambil mewakili data penelitian, maka perlu
adanya perhitungan besar kecilnya populasi.
3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel Penelitian
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik
cluster random sampling yaitu mengambil 3 kelompok secara acak dari populasi
dengan syarat populasi tersebut harus berdistribusi normal dan homogenitasnya
sama. Pengambilan 3 kelompok secara acak tersebut nantinya yang akan
digunakan sebagai kelas eksperimen 1, kelas eksperimen 2, dan kelas kontrol.
Ketiga kelas eksperimen tersebut juga harus berhomogenitas sama, artinya nilai
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rata-ratanya hampir sama yang berarti bahwa tingkat kemampuan siswa dalam 2
kelas eksperimen dan 1 kelas kontrol tersebut hampir sama.
Setelah melalui uji tahap awal terhadap populasi, dari perhitungan statistik
diperoleh hasil uji normalitas diperoleh χ2hitung berturut-turut dari kelas XI IPA 1-5
yaitu 2,73, 3,47, 7,20, 5,20, 3,62. Karena χ2hitung<χ2tabel dengan χ2tabel sebesar 7,81,
maka kelima kelas berdistribusi normal. Selain itu pada uji homogenitas untuk
mengetahui homogenitas kelima kelas, diperoleh χ2hitung (8,49) <χ2tabel (11,07),
maka dapat disimpulkan bahwa populasi berhomogenitas sama. Oleh karena
populasi telah terbukti berdistribusi normal dan berhomogenitas sama, maka
teknik pengambilan sampel dapat dilakukan dengan teknik cluster random
sampling. Akhirnya dipilih kelas XI IPA 4 sebagai kelas eksperimen 1, kelas XI
IPA 5 sebagai kelas eksperimen 2, dan kelas XI IPA 2 sebagai kelas kontrol.
3.5

Instrumen Penelitian

3.5.1 Instrumen Tes Kognitif
3.5.1.1 Tahap persiapan
Langkah-langkah penyusunan instrumen soal sebagai berikut:
(1) Mengadakan pembatasan dan penyesuaian bahan-bahan instrumen dengan
kurikulum, yaitu materi pokok laju reaksi;
(2) Menyusun instrumen penelitian yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran,
bahan ajar, lembar kerja siswa, serta soal postes;
(3) Merancang uji coba soal;
(4) Menentukan jumlah butir soal dan alokasi waktu yang disediakan. Jumlah
butir soal yang diujicobakan 50 butir soal dengan alokasi waktu untuk
mengerjakan 90 menit;
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(5) Menentukan tipe atau bentuk tes yang berbentuk pilihan ganda dengan lima
pilihan jawaban dan hanya satu jawaban yang benar;
(6) Menetukan komposisi jenjang;
Komposisi jenjang dari perangkat tes uji coba pada penelitian yang dilakukan
terdiri atas 50 butir soal yaitu:
Aspek pengetahuan (C1) terdiri atas 10 soal = 20,00%
Aspek pemahaman (C2) terdiri atas 25 soal = 40,00%
Aspek aplikasi (C3) terdiri dari 10 soal = 30,00%
Aspek analisis (C4) terdiri dari 5 soal = 10,00%
(7) Menentukan tabel spesifikasi atau kisi-kisi soal;
Kisi-kisi soal tes dilakukan berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) dengan tujuan sama seperti dalam standar kompetensi
yang berlaku.
(8) Menyusun butir-butir soal;
Sebanyak 50 butir soal dibuat dengan lingkup dan jenjang yang disesuaikan
dengan kisi-kisi soal.
(9) Mengujicobakan soal;
(10) Menganalisis soal uji coba, dalam hal validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran
dan daya pembeda perangkat tes yang digunakan;
(11) Menyusun soal pretest dan postes.
3.5.1.2Tahap Uji Coba Instrumen Kognitif
Uji coba perangkat tes digunakan untuk menentukan soal-soal yang
memenuhi syarat untuk dijadikan instrumen penelitian yang baik. Hasil uji coba
ini kemudian dianalisis untuk mengetahui validitas, daya beda, tingkat kesukaran

38

dan reliabilitas soal. Instrumen berupa 50 soal tes objektif diuji cobakan kepada
siswa kelas XII IPA 2 SMA Negeri 1 Bumiayu yang berjumlah 34 siswa.
3.5.1.3.TahapAnalisis Instrumen Kognitif
3.5.1.3.1Validitas
Validitas dihitung untuk mengetahui dengan pasti butir-butir mana yang
tidak memenuhi syarat untuk dijadikan instrumen (Arikunto, 2006 : 65). Validitas
soal diukur dengan validitas butir soal. Untuk menghitung validitas butir soal
digunakan rumus:

r

pbis

M M
p
t
S
t

p
q

(Arikunto 2009:79)
Keterangan :
rpbis = koefisien korelasi point biserial

X p = rata-rata skor siswa yang menjawab benar pada butir soal tertentu.
X t = rata-rata skor total siswa

St

= standar deviasi skor total

p = proporsi siswa yang menjawab benar pada tiap butir soal

q= proporsi siswa yang menjawab salah pada butir soal
rp bis yang diperoleh diuji dengan tarap signifikan (t hitung) 5% dan dk = n-2
dengan rumus :
t hitung =
keterangan :
t hitung = uji signifikansi

(Sudjana, 2001:380)
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r

= koefisien korelasi (biserial)

n

= jumlah siswa yang mengerjakan soal

Kriteria : jika t hitung> t tabel maka butir soal valid.
Dari analisis dan perhitungan, ditemukan 36 soal valid dan 14 soal yang
tidak valid. Rincinya disajikan dalam tabel 3.3 berikut.
Tabel 3.3 Hasil uji validitas butir soal
Nomor Soal
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22,
23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 50
7, 16, 19, 20, 24, 25, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 48, 49

Keterangan
Valid

Tidak valid

3.5.1.3.2 Reliabilitas
Seperangkat tes dikatakan reliabel apabila tes tersebut dapat memberikan
hasil tes yang tetap, artinya apabila tes tersebut dikenakan pada sejumlah subjek
yang sama pada waktu lain, maka hasilnya akan tetap sama atau relatif sama.
Untuk mencari reliabilitas soal bentuk objektif digunakan rumus Kuder
Richardson, yaitu KR-21 karena instrumen yang digunakan memiliki junlah butir
pertanyaan genap dan memungkinkan penggunaan teknik belah dua untuk
pengujian reliabilitasnya.
M n  M  
 n 

r11  
 1 
2

nS t
 n  1 


(Arikunto, 2009:103)
Keterangan :
r11

= reliabilitas soal secara keseluruhan

n

= banyaknya butir soal

Xt

= rata-rata skor total siswa
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St2 = varians total = kuadrat simpangan baku total
Suatu instrumen dikatakan reliabel jika r11  0,50. Hasil perhitungan
reliabilitas instrumen diperoleh harga r11 = 0,81, yaitu dalam kategori sangat
tinggi.
3.5.1.3.3 Daya Pembeda Soal
Tabel 3.4 Klasifikasi indeks daya pembeda soal
Inteval
DP  0,00
0,00< DP  0,20
0,20< DP  0,40
0,40< DP  0,70
0,70< DP  1,00
(Sumber: Arikunto, 2009: 218)

Kriteria
Sangat jelek
jelek
cukup
baik
sangat baik

Daya pembeda sebuah butir soal adalah kemampuan butir soal untuk
membedakan antara testi yang berkemampuan tinggi dengan testi yang
berkemampuan rendah. Langkah-langkah yang digunakan untuk menghitung daya
pembeda soal adalah sebagai berikut:
(1) Mengurutkan skor hasil tes siswa mulai dari skor tertinggi hingga skor
terendah
(2)

Mengelompokkan seluruh peserta tes menjadi dua kelompok yaitu
kelompok atas dan kelompok bawah

Untuk menghitung daya pembeda soal digunakan rumus:

DP 

JBA  JBB
JBA  JBB
atau DP 
JS A
JS B

(Arikunto 2009: 213)

Keterangan:

JBA = jumlah siswa kelompok atas yang menjawab soal dengan benar
JBB = jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar
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JS A = jumlah siswa kelompok atas yang menjawab soal dengan salah
JS B = jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab soal dengan salah
Dari analisis dan perhitungan, ditemukan 14 soal berdaya beda jelek, 10 soal
berdaya beda cukup, 18 soal berdaya beda baik, dan 1 soal berdaya beda sangat
baik.
Tabel 3.5 Hasil uji daya beda soal
Nomor Soal
20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 49
7, 11, 14, 16, 18, 19, 31, 35, 37, 48
1, 2, 3, 4, 5, 6 , 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 26, 27, 28, 29, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
50

Keterangan
Jelek
Cukup
Baik
Sangat Baik

3.5.1.3.4 Taraf Kesukaran
Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit.
Untuk mengetahui tingkat kesukaran suatu soal digunakan rumus:

IK 

JB A  JBB
(Arikunto 2009:210)
JS A  JS B

Keterangan:
IK

= Indeks kesukaran

JBA = jumlah siswa yang menjawab benar pada kelompok atas
JBB = jumlah siswa yang menjawab benar pada kelompokbawah
JS A = banyak siswa pada kelompok atas
JS B = banyak siswa pada kelompok bawah
Adapun kriteria yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kesukaran soal
adalah
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Tabel 3.6Klasifikasi indeks kesukaran
Interval
Kriteria
Terlalu sukar
IK = 0,00
0,00 < IK  0,30
Sukar
0,30 < IK  0,70
Sedang
0,70 < IK  1,00
Mudah
Terlalu mudah
IK = 1,00
Dari analisis dan perhitungan, diperoleh 1 soal berkategori sangat mudah, 15 soal
berkategori mudah, 14 soal berkategori sedang, dan 19 soal berkategori sukar.
Tabel 3.7 Hasil uji tingkat kesukaran Soal
Nomor Soal
16
2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 19, 25, 26, 27, 29, 43, 44, 45
1, 6, 8, 10, 14, 17, 28, 30, 40, 41, 42, 46, 47, 48
11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 50
3.5.1.4 Hasil Analisis Uji Coba Soal

Keterangan
Sangat Mudah
Mudah
Sedang
Sukar

Uji coba soal dilakukan di kelas XII IPA 2, SMA Negeri 1 Bumiayu. Dari
hasil analisis soal dan pertimbangan jumlah soal tiap indikator sesuai dengan kisi
yang proporsional, serta berdasarkan persentasi variasi soal dari C1 sampai C4
yang dianjurkan oleh ahli (dosen pembimbing), maka disajikan soal yang dipakai
untuk pengambilan data postes pada tabel 4.4.
Tabel 3.8 Butir soal uji coba yang dipakai
Nomor Soal
2, 3, 4, 9, 13, 29, 43, 44, 45
1, 6, 8, 10, 14, 17, 28, 40, 41, 42, 46, 47
11, 12, 15, 18, 20, 31, 35, 37, 50

Tingkat Kesulitan
Mudah
Sedang
Sukar

Dari tabel 4.4, jumlah soal yang masuk kriteria dan dapat dipakai
berjumlah 30 butir soal.
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3.5.2 Instrumen Afektif dan Psikomotor
Pembuatan instrumen afektif dan psikomotor dijabarkan dalam langkahlangkah sebagai berikut:
(1) Menyusun kisi-kisi instrumen afektif dan psikomotor, meliputi:
(a) Menentukan aspek apa saja yang akan dinilai pada siswa
(b) Menentukan metode yang akan digunakan dalam mengumpulkan data
penilaian afektif dan psikomotor.
(c) Menentukan jumlah indikator dan parameter yang dijabarkan dari tiap
aspek afektif dan psikomotornya
(c) Menyusun aspek, indikator, dan parameter sesuai kisi-kisi
(2) Menyusun kriteria penilaian instrumen afektif dan psikomotor
(3) Mengkonsultasikan instrumen afektif dan psikomotor yang telah disusun pada
dosen pembimbing (Expert Validity) dan guru mapel.
3.6 Teknik Pengumpulan Data
3.6.1 Metode Tes
Metode tes digunakan untuk mengumpulkan data tentang penguasaan dan
pemahaman siswa dalam bidang studi kimia. Tes dilakukan setelah sampel yang
dibagi menjadi 3 kelompok diberi perlakuan, di mana kelompok eksperimen I
menggunakan SEM, kelompok eksperimen II menggunakanDrill Method dan
kelompok kontrol dengan metode pembelajaran yang diterapkan guru mata
pelajaran.
3.6.2 Metode Observasi
Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk memperoleh data nilai
psikomotorik yaitu keterampilan dan keaktifan siswa selama proses pembelajaran
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dan praktikum pada ketiga kelas yaitu kelompok eksperimen I, kelompok
eksperimen II, dan kelompok kontrol.
3.6.2.1. Lembar Observasi Aspek Afektif
Lembar observasi hasil belajar afektif digunakan untuk mengukur dan
menilai tingkat apresiasi siswa terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Dalam
penelitian ini ada 6 aspek yang digunakan untuk mengukur aspek afektif siswa.
Keenam aspek tersebut adalah perhatian, interaksi, sikap, kedisiplinan, kejujuran,
dan toleransi pada saat mengikuti pembelajaran yang dilakukan peneliti. Aspek ini
kemudian dijabarkan lagi menjadi 20 indikator. Tiap indikator dalam lembar
observasi ini memiliki skor antara 0-1. Penyusunan kriteria penskoran mengacu
pada skor indikator yang telah ditetapkan. Kriteria yang menggambarkan
rendahnya nilai suatu indikator, diberi skor terendah yaitu 0. Sebaliknya kriteria
yang menggambarkan tingginya nilai suatu indikator, diberi skor tertinggi yaitu 1.
3.6.2.2 Lembar Observasi Aspek Psikomotorik
Lembar observasi hasil belajar psikomotorik digunakan untuk mengukur
dan menilai ketrampilan siswa saat melaksanakan praktikum. Dalam penelitian ini
ada 5 aspek yang digunakan untuk mengukur aspek psikomotorik siswa dalam
kegiatan praktikum. Kelima aspek tersebut adalah keterampilan mempersiapkan
praktikum, keterampilan menggunakan alat dan bahan praktikum, keterampilan
melakukan percobaan, kerjasama kelompok, dan kegiatan setelah praktikum. Tiap
aspek dalam lembar observasi dijabarkan menjadi 8 indikator yang masingmasing indikatornya dijabarkan kembali menjadi 32 parameter. Penyusunan
kriteria penskoran mengacu pada skor aspek yang telah ditetapkan. Kriteria yang
menggambarkan rendahnya nilai suatu parameter, diberi skor terendah yaitu 0.
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Sebaliknya kriteria yang menggambarkan tingginya nilai suatu parameter, diberi
skor tertinggi yaitu 1.
3.7 Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 5 November 2012 sampai dengan
28 November 2012 di SMA Negeri 1 Bumiayu kelas XI Semester 1 tahun ajaran
2012/2013 SMA Negeri 5 Semarang dengan alamat Jalan P. Diponegoro 2
Bumiayu 52273.
Peneliti melakukan penelitian dengan populasi kelas XI IPA sebanyak lima
kelas, kelas XI IPA 4 dan kelas XI IPA 5 sebagai sampel karena setelah dilakukan
uji normalitas dan uji homogenitas dari nilai ulangan harian 2 materi termokimia,
nilai rata-rata siswa dari kedua kelas tersebut tidak jauh berbeda. Kelas XI IPA 4
sebagai kelas eksprimen 1, sedangkan kelas XI IPA 5 sebagai kelas eksperimen 2.
Sedangkan kelas XI IPA 2 digunakan peneliti sebagai control.
Penelitian dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu pretest, pembelajaran
dengan menggunakan model pembelajaran yang berbeda dan posttest. Pre test
dilakukan untuk mengetahui keadaan awal siswa sedangkan posttest dilakukan
untuk mengetahui hasil belajar kognitif siswa dalam pembelajaran.
Kedua kelompok melaksanakan proses belajar mengajar dengan guru yang sama
dan materi pokok yang sama pula. Perbedaan perlakuan pada sampel dilakukan
pada pemberian metode pembelajaran yang berbeda selama proses pembelajaran.
Kelompok eksperimen 1 menggunakan pembelajaran SEM, sedangkan kelompok
eksperimen 2 menggunakan pembelajaran Drill Method. Kedua kelompok melalui
tingkat pendidikan dengan titik awal yang sama. Apabila ada perbedaan yang
terjadi, hal itu dianggap bersumber dari perlakuan yang diberikan. Waktu yang
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digunakan dalam pembelajaran kedua kelompok adalah sama, yaitu 5 jam
pelajaran tiap minggu dengan 1 jam pelajaran sama dengan 45 menit.
3.7.1 Proses Pembelajaran Kelas Eksperimen 1
Kelas eksperimen I mengunakan SEM. Satu kelas akan dibagi menjadi 8
kelompok dengan jumlah anggota tiap kelompok sekitar 4-5 orang. Maksud
pembentukan kelompok ini adalah untuk meningkatkan kerjasama antar siswa
pada saat mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru.Berikut merupakan alur
pembelajaran SEM:
(a) Guru menjelaskan secara singkat dengan berbantuan peta konsep mengenai
materi yang akan dibahas, hubungannya dengan materi lain yang telah
dipelajari sebelumnya, serta syarat-syarat pengetahuan atau konsep apa saja
yang diperlukan untuk menguasai materi ini. Ini bertujuan agar siswa menjadi
tahu dan memudahkan guru mengidentifikasi masalah-masalah yang akan
muncul dalam proses pemahaman siswa.
(b) Guru menjelaskan materi dengan metode ceramah, demonstrasi, eksperimen,
tanya jawab dengan menggunakan media LKS, Power Point, Buku Paket
Kimia.
(c) Guru dan siswa membentuk kelompok. Satu kelas dibagi menjadi 8 kelompok
dengan jumlah anggota masing-masing kelompok sekitar 4-5 orang.
(d) Guru membagikan soal kepada siswa secara berjenjang dan bergelombang.
Dimulai dari soal yang berisi konsep-konsep dasar atau konsep sederhana
penyokong konsep yang sedang dipelajari, menuju ke konsep yang kompleks,
yaitu konsep dalam materi itu sendiri.
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(e) Guru berperan sebagai fasilitator, pengamat, dan mengarahkan siswa jika ada
konsep atau jawaban yang kurang benar.
(f) Di akhir pertemuan, guru memberikan tugas tiap siswa untuk meringkas
materi yang telah didapat pada hari tersebut (maksimal 5 menit) dan ditutup
dengan pemberian tugas.
3.7.2 Proses Pembelajaran Pada Kelas Eksperimen 2
Kelas eksperimen II akan mengunakan drill methodSama seperti SEM,
Satu kelas akan dibagi menjadi 8 kelompok dengan jumlah anggota tiap kelompok
sekitar 4-5 orang. Maksud pembentukan kelompok ini adalah untuk meningkatkan
kerjasama antar siswa pada saat mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh
guru.Berikut merupakan alur pembelajaran mengunakan drill method:
(a) Guru menjelaskan materi dengan metode ceramah, eksperimen, tanya jawab
dengan menggunakan media LKS, Power Point, Buku Paket Kimia.
(b) Guru memberikan contoh soal beserta penyelesaiannya kepada siswa.
(c) Guru membagikan soal kepada siswa secara bergelombang. Maksud
pemberian soal secara bergelombang agar siswa tidak merasa jenuh pada saat
mengerjakan soal-soal.
(d) Guru berperan sebagai fasilitator, pengamat, dan mengarahkan siswa jika ada
konsep atau jawaban yang kurang benar.
(e) Di akhir pertemuan, guru memberikan tugas tiap siswa untuk meringkas
materi yang telah didapat pada hari tersebut (maksimal 5 menit) dan ditutup
dengan pemberian tugas.
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3.8 Analisis Data
3.8.1. Analisis Data Populasi
Analisis data tahap awal terdiri atas uji normalitas data, uji homogenitas
populasi, dan uji kesamaan rata-rata. Data yang digunakan adalah nilai pretest
materi laju reaksi siswa SMAN 1 Bumiayu kelas XI IPA.
3.8.1.1.Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang akan dianalisis
bedistribusi normal atau tidak. Teknik yang digunakan untuk menguji normalitas
data adalah teknik chi-kuadrat dengan rumus:



(Oi  Ei) 2
=
Ei
i 1
k

2
hitung

(Sudjana, 2001: 273)
Tolak Ho jika



2


hitung



2
(1 )( k 3)

(Sudjana, 2001: 273)

3.8.1.2 Uji Homogenitas
Uji

homogenitas

digunakan

untuk

mengetahui

apakah

populasi

mempunyai homogenitas yang sama atau tidak. Untuk menguji homogenitas,
digunakan uji Bartlett:

χ 2  (ln10)[B   (n i  1)logS i ]
2

B  (logS 2 ) (n i  1)
S

2

 n  1 S

 n  1
i

i

2

(Sudjana, 2002: 263)

i

Hipotesis yang diajukan adalah :
Ho :  12 =  22
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Ha :  12   22
Tolak Ho jika χ2 ≥ χ2(1-α)(k-1), dimana χ2(1-α)(k-1) diperoleh dari daftar
distribusi chi-kuadrat dengan peluang (1-α) dan dk =k-1 (Sudjana, 2001:263).
3.8.1.3 Uji Analisis Varians Populasi (Uji Anava)
Uji analisis varians populasi digunakan untuk menguji kesamaan rata-rata
kelas dalam populasi. Pengujian dilakukan dengan uji F dengan bantuan tabel F
dengan analisis varians disajikan pada Tabel 3.9.
Tabel 3.9. Ringkasan Anava
Sumber Variansi
Rata-rata
Antar Kelompok
Dalam Kelompok
Total
Keterangan:

Dk
1
K–1
∑(ni – 1)
∑ni

Jk
RY
AY
DY
∑Y2

KT
K = RY : 1
A = AY : (k-1)
D = DY: ∑(ni-1)

F
A/D

Jumlah kuadrat rata-rata (RY)
RY 

(x) 2
n

Jumlah kuadrat antar kelompok (AY)
( x i ) 2
AY 
 RY
n

Jumlah kuadrat total (JKtotal)
∑X2 = JKtotal
Jumlah kuadrat dalam (DY)
DY= JKtotal – RY – AY
Kriteria pengujian, JK Fhitung< F(1-α) (k-1) (1-k) maka data mempunyai rata-rata sama
atau tidak ada perbedaan rata-rata (Sudjana, 2001: 304).
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3.8.2 Analisis Data Tahap Awal
3.8.2.1 Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang akan dianalisis
bedistribusi normal atau tidak. Teknik yang digunakan untuk menguji normalitas
data adalah teknik chi-kuadrat dengan rumus:



(Oi  Ei) 2
=
Ei
i 1
k

2
hitung

(Sudjana, 2001: 273)
Tolak Ho jika



2


hitung



2
(1 )( k 3)

(Sudjana, 2001: 273)

3.8.2.2 Uji Kesamaan Dua Varians
Uji ini untuk mengetahui apakah data awal antar kelas pada populasi
memiliki rata-rata yang sama atau tidak.Kesamaan rata-rata diuji dengan rumus
analisis varians (anava) satu jalur. Rumus yang digunakan adalah:

F

varians antar kelompok
varians dalam kelompok

(Sudjana, 2002 : 303)
Ho : µ1 = µ2 = µ3 =µk
Ha : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku
Tolak Ho jika F hit ≥ F(1-α)(k-1,n-k)(Sudjana, 2001 : 304)
3.8.2.3 Uji Perbedaan Dua Rata-Rata
Uji perbedaan dua rata-rata ini bertujuan untuk mengetahui apakah
kelompok 1 dan kelompok 2 mempunyai rata-rata yang sama atau tidak. Karena
kedua kelas memiliki varians yang sama, maka untuk menguji perbedaan dua ratarata menggunakan rumus:
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x1  x 2

t
s
dengan

1 1

n1 n2
(n1  1) s12  (n2  1) s22
s 
n1  n2  2
2

Jika -ttabel< thitung< ttabel, dengan derajat kebebasan (dk) = n1 + n2 - 2, taraf
signifikan 5% artinya tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua
kelas ekserimen (Sudjana, 2001: 239)
3.8.3 Analisis Tahap Akhir
Analisis tahap akhir dilakukan pada data akhir, yaitu data hasil ulangan
harian laju reaksi setelah kedua kelompok eksperimen dikenai perlakuan yang
berbeda. Analisis yang dilakukan adalah uji normalitas, uji kesamaan dua varians,
uji perbedaan rata-rata dan uji ketuntasan hasil belajar.
3.8.3.1. Uji Normalitas
Uji ini digunakan untuk mengetahui data yang akan dianalisis berdistribusi
normal atau tidak. Uji statistik yang digunakan adalah uji chi-kuadrat dengan
rumus



(Oi  Ei) 2

Ei
i 1
k

2
hitung

=

3.8.3.2 Uji Kesamaan Dua Varians
Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua sampel mempunyai
varians yang sama atau berbeda. Untuk ini digunakan pengujian dua pihak dengan
statistik F.
Fd ata 

varians terbesar
varians terkecil
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3.8.3.3 Uji Hipotesis Penelitian
3.8.3.3.1 Uji Perbedaan Dua Rata-Rata (Dua Pihak)
Uji ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang telah
diajukan, yaitu mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata hasil belajar antara
kelompok eksperimen 1 dengan kelompok eksperimen 2. Menurut Sudjana
(2002:238-241):
Hipotesis yang diajukan adalah :
Ho : µ1= µ2 (tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar)
Ha : µ1 ≠ µ2 (ada perbedaan rata-rata hasil belajar) (Sudjana, 2001:239)
Jika varians kedua kelompok sama, maka rumus yang digunakan adalah:
x1  x 2

t 

dengan :

1
1

n1
n2

s

s2 

(n1  1) s12  (n2  1) s 22
n1  n2  2

Kriteria pengujian H0, yaitu terima H0 jika -ttabel < thitung< ttabel, dengan
derajat kebebasan (dk) = n1 + n2 - 2, taraf signifikan 5% (Sudjana, 2001: 239-240).
Jika thitung> ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti ada perbedaan
yang signifikan antara kelas eksperimen 1 dengan kelas eksperimen 2.
3.8.3.3.2 Uji Perbedaan Dua Rata-Rata (Satu Pihak Kanan)
Uji satu pihak kanan digunakan untuk membuktikan hipotesis yang
menyatakan bahwa hasil belajar kimia kelas eksperimen 1 lebih baik
dibandingkan dengan kelas eksperimen 2. Hipotesis yang digunakan yaitu sebagai
berikut:

Ho

: (1=2)

Ha

: (12) (Sudjana, 2001: 243)
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Pengujian hipotesis menggunakan rumus uji t. Jika varians kedua kelompok
sama, maka rumus uji t yang digunakan adalah :
x1  x 2

t

1
1

n1 n 2

s

(n1  1) s12  (n2  1) s 22
dengan : s 
n1  n2  2
2

Kriteria pengujian Ha diterima jika thitung ≥ t

(1-α) (n1+n2-2)

(taraf signifikan 5

%). Hal ini berarti rata-rata hasil belajar kimia kelas eksperimen 1 lebih baik dari
rata-rata hasil belajar kimia kelas eksperimen 2 (Sudjana, 2001: 243).
3.8.3.4 Analisis Deskriptif Data Hasil Belajar Afektif dan Psikomotorik
Analisis

deskriptif

bertujuan

untuk

mengetahui

nilai

afektif

dan

psikomotorik siswa baik kelas eksperimen 1 maupun kelas eksperimen 2. Rumus
yang digunakan pada perhitungan nilai afektif dan psikomotorik adalah:

Nilai (afektif atau psikomotorik) siswa 

jumlah skor
x100%
skor total

3.8.3.5 Uji Ketuntasan Hasil Belajar
Uji t digunakan untuk mengukur ketuntasan hasil belajar siswa dengan
rumus : t 

x  0
(Sudjana, 2001: 193)
s
n

Keterangan :

x = rata-rata hasil belajar,  0 = taksiran 70
s = simpangan baku, n = jumlah siswa
Hipotesis yang diajukan adalah :Ho : µ < 70, Ha : µ ≥ 70, Tolak Ho apabila thit>
ttabel.
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Ketuntasan belajar klasikal atau ketuntasan belajar kelas dilihat dari jumlah
peserta didik yang mampu mencapai KKM sekurang-kurangnya 85% dari jumlah
seluruh peserta didik yang ada di kelas tersebut. Persentase ketuntasan belajar
klasikal dihitung dengan rumus:
% Ketuntasan belajar klasikal 

jumlah siswa yang tuntas
x100%
jumlah seluruh siswa

BAB 4
HASIL PENELITIAN
4.1 HASIL PENELITIAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di SMA Negeri1 Bumiayu,
maka hasil penelitian disajikan dalam bentuk hasil analisis data uji coba soal,
análisis data populasi, hasil analisis tahap awal, dan hasil analisis tahap akhir.
4.1.1 Data Populasi
Datayang digunakan adalah nilai UH 2 (Ulangan Harian) semester 1 materi
Termokimia XI IPA. Berikut ini adalah data nilai UH 1 dari populasi kelas XI
IPA yang berjumlah 5 kelas yang dapat dilihat pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Data Awal Populasi
Kelas
n
Rata-rata
SD
Skor tertinggi
XI IPA1
34
55,65
16,52
100
XI IPA2
34
66,68
18,94
100
XI IPA3
34
61,00
23,38
100
XI IPA4
34
61,71
19,19
100
XI IPA5
34
74,53
14,45
100
Keterangan: Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 35

Skor terendah
26
32
20
18
50

4.1.1.1 Uji Normalitas Populasi
Hasil perhitungan uji normalitas data populasi disajikan pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data Populasi
Kelas
χ2hitung
Dk
χ2tabel
Kriteria
XI IPA 1
2,73
3
Normal
XI IPA 2
3,47
3
Normal
XI IPA 3
7,20
3
7,81
Normal
XI IPA 4
5,20
3
Normal
XI IPA 5
3,62
3
Normal
Keterangan: Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 36-40
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Berdasarkan perhitungan uji normalitas data populasi pada lima kelas
diperolehχ2hitung <χ2tabel, dapat disimpulkan bahwa kelima kelas tersebut
berdistribusi normal sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan kelas populasi
dalam penelitian.
4.1.1.2 Uji homogenitas
Hasil perhitungan uji homogenitas data populasi disajikan pada Tabel 4.3
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Uji Homogenitas Data Populasi
Kelas
n
χ2hitung
χ2tabel,
Kriteria
XI IPA 1
34
XI IPA 2
34
Homogenitasnya
XI IPA 3
34
8,49
11,07
sama
XI IPA 4
34
XI IPA 5
34
Keterangan: Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 41
Berdasarkan perhitungan uji homogenitas data populasi, diperoleh χ2hitung
(8,49) <χ2tabel (11,07), maka dapat disimpulkan bahwa populasi berhomogenitas
samadan berdistribusi normal sehingga teknik pengambilan sampel dapat
dilakukan

dengan

teknik

cluster

random

sampling.

Setelah

dilakukan

pengambilan kelas sampel, diperoleh kelas eksperimen 1 adalah kelas XI IPA 4
yangdiberikan pembelajaran menggunakan Structure Exercise Method (SEM) dan
kelas eksperimen 2 adalah kelas XI IPA 5 yang diberikan pembelajaran
menggunakan Drill Method.Sebagai kontrol, kelas XI IPA 2 diberikan
pembelajaran sesuai dengan model atau metode guru mata pelajaran seperti
biasanya.
4.1.1.3 Uji analisis varians populasi
Hasil perhitungan uji analisis varians data populasi disajikan pada Tabel 4.4.
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Tabel 4.4Hasil Perhitungan Uji Analisis Varians Data populasi
Sumber Variasi
Rata-rata
Antar Kelompok
Dalam kelompok
Total

dk
1
5
354
360

JK
694529
6852
58018
759400

KT
694529
1370,49
163,89

Fhitung

Ftabel

1,84

2,24

Kriteria
Mempu
nyai
Varians
Yang
Sama

Keterangan: Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 42
Berdasarkan perhitungan uji analisis varians data populasi diperoleh Fhitung =
1,84sedangkan Ftabel = 2,24 sehingga Fhitung< Ftabel berarti bahwa populasi
mempunyai varians yang sama.
4.1.2 Hasil Analisis Tahap Awal
Data yang digunakan adalah nilai pretest pelajaran kimia Materi pokok Laju
Reaksiyang dilakukan sebelum kedua kelas menerima perlakuan. Gambaran
umum hasil pretest kelas eksperimen 1 dan 2 disajikan pada Tabel 4.5.
Tabel 4.5Gambaran Umum Hasil Pre Test
Sumber Variasi

Kelas Eksperimen
Kelas
Kelas
1
Eksperimen 2
Kontrol
Nilai rata-rata
29,32
29,86
31,53
Simpangan baku
11,19
9,17
10,49
Nilai tertinggi
50
45
56
Nilai terendah
10
10
10
Rentang
40
35
46
Keterangan: Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 43-45
4.1.2.1 Uji Normalitas
Hasil perhitungan uji normalitas data pre test disajikan pada Tabel 4.6
Tabel 4.6Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data Pre Test
Kelas
Eksperimen 1

χ2hitung
4,07

dk
3

Eksperimen 2

4,24

3

Kontrol

5,21

3

χ2tabel
7,81

Kriteria
Distribusi
Normal
Distribusi
Normal
Distribusi
Normal
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Keterangan: Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 43-45
Karena χ2hitung padakeduakelas <χ2tabel maka dapat disimpulkan bahwa data
pre test berdistribusinormal, yang berarti kedua kelas sampel berada dalam
kondisi awal yang sama. Hasil analisis ini digunakan sebagai pertimbangan dalam
analisis selanjutnya dengan menggunakan statistik parametrik.
4.1.2.2 Uji Kesamaan Dua Varians
Hasil perhitungan uji kesamaan dua varians data pre test dapat disajikan
pada Tabel 4.7.
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Uji Kesamaan Dua Varians Data Pre Test
Kelas
Eksperimen 1
Eksperimen 2

Varians
121,21
84,49

dk
33
33

Fhitung

Ftabel

Kriteria
Mempunyai
1,43
2,00
varians yang
sama
Keterangan: Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 46
Berdasarkan perhitungan diperoleh Fhitung=1,43 sedangkan Ftabel =2,00.
Karena Fhitung< Ftabel maka kedua kelas eksperimen mempunyai varians yang
sama.
4.1.2.3 Uji Perbedaan dua rata-rata
Hasil perhitungan uji perbedaan dua rata-rata data pre test dapat disajikan
pada Tabel 4.8.
Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Data Pre Test
Kelas
Rata-rata
Varians
dk
thitung
ttabel
Eksperimen 1
30,00
121,221
66 -0,24 1,99
Eksperimen 2
29,41
84,49
Keterangan: Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 47

Kriteria
Tidak ada
perbedaan

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh thitung = -0,24, sedangkan ttabel =1,99.
Karena - ttabel < thitung< ttabel, maka tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan
antara kedua kelas eksperimen tersebut.
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4.1.3 Hasil Analisis Tahap Akhir
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil belajar post test
aspek kognitif. Gambaran umum hasil kognitif post testkelas eksperimen 1 dan 2
disajikan pada Tabel 4.9.
Tabel 4.9 Gambaran Umum Hasil Kognitif Post Test
Sumber Variasi

Kelas Eksperimen Kelas
Kelas Kontrol
1
eksperimen 2
Nilai rata-rata
78,12
75,38
74,24
Simpangan baku
4,68
5,16
6,08
Nilai tertinggi
86
86
86
Nilai terendah
66
66
60
Rentang
20
20
26
Keterangan: Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 48
Rata-rata nilai kognitif dari kedua model pembelajaran diatas dapat
digambarkan dalam Gambar 4.1.

Gambar 4.1Grafik perbandingan rata-rata hasil belajar kognitif siswa
Jika hasil belajar kognitif postes dan pretes dibandingkan, maka akan
diperoleh suatu grafik peningkatan hasil belajar sesudah metode pembelajaran.
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diterapkan pada siswa.
Gambar 4.2 Grafik Perbandingan rata-rata hasil belajar pretes-postes
4.1.3.1 Uji Normalitas
Hasil perhitungan uji normalitas data post test dapat dilihat pada Tabel 4.10.
Tabel 4.10Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data Post Test
Kelas
χ2hitung
dk
χ2tabel
Kriteria
Eksperimen 1
5,19
3
Normal
7,81
Eksperimen 2
4,67
3
Normal
Kontrol
6,86
3
Normal
Keterangan: Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 49-51
Berdasarkan

perhitunganχ2hitung <χ2tabel

maka

data

post

testtersebut

berdistribusi normal.
4.1.3.2 Uji Kesamaan Dua Varians
Hasil perhitungan uji kesamaan dua varians data post test disajikan pada
Tabel 4.11.
Tabel 4.11Hasil Perhitungan Uji Kesamaan Dua Varians Data Post Test
Kelas
Eksperimen 1
Eksperimen 2

Varians
21,86
34,18

dk
34
33

Fhitung

Ftabel

Kriteria
Mempunyai
1,56
2,01
varians yang
sama
Keterangan: Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 53
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Berdasarkan perhitungan, Fhitung< Ftabel maka dapat disimpulkan bahwa kedua
kelas eksperimen mempunyai varians yang sama.
4.1.3.3 Uji Perbedaan Dua Rata-Rata (Dua Pihak)
Hasil perhitungan uji perbedaan dua rata-rata dua pihak data post test
disajikan pada Tabel 4.12.
Tabel 4.12Hasil Perhitungan Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Dua Pihak data
Post Test
Kelas
Rata-Rata Varians dk
thitung
ttabel
Kriteria
Eksperimen 1
78,12
21,86
65
2,12
1,997 Ada Perbedaan
Eksperimen 2
75,38
34,18
Keterangan: Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 52
Berdasarkan perhitungan, thitung>ttabel maka ada perbedaan yang signifikan
antara kelas eksperimen 1 dengan kelas eksperimen 2 setelah keduanya diberi
perlakuan yang berbeda.
4.1.3.4 Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Satu Pihak Kanan
Hasil Perhitungan uji perbedaan dua rata-rata satu pihak kanan data post
testdisajikan pada Tabel 4.13.
Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Satu Pihak
Kanan data Post Test
Kelas
Eksperimen 1

Rata-Rata
78,12

Varians
21,86

Eksperimen 2

75,38

34,18

dk

thitung

ttabel

65

2,12

1,67

Kriteria
Eksperimen 1
lebih baik dari
eksperimen 2

Keterangan: Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 54
Berdasarkan perhitungan, thitung>ttabel maka rata-rata kelas eksperimen 1
lebih baik daripada kelas eksperimen 2 sehingga hasil belajar dengan
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menggunakan Structure Exercise Method (SEM) lebih baik dari pada
pembelajaran menggunakan Drill Method.
4.1.3.5 Uji Ketuntasan Hasil Belajar
Perhitungan ketuntasan belajar ini mengacu pada Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM) yang digunakan sekolah, yaitu sebesar 70. Data selengkapnya
mengenai ketuntasan hasil belajar disajikan dalam tabel 4.14.
Tabel 4.14 Hasil Uji Ketuntasan Hasil Belajar Kimia Materi Laju Reaksi
Kelas

Rata-Rata

Kriteria

78,12

Ketuntasan
Klasikal
94,12%

Eksperimen 1
Eksperimen 2

75,38

87,88%

Tuntas

Tuntas

Kontrol
74,24
85,29%
Tuntas
Keterangan: Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran55, 57, 59
Berdasarkan data dalam tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, kelas
eksperimen 1 dan 2 telah mencapai ketuntasan belajar klasikal. Kelas eksperimen
1 dan 2 walaupun telah sama-sama mencapai ketuntasan klasikal, akan tetapi
kelas eksperimen 1 memiliki nilai yang lebih tinggi. Perhitungan ketuntasan
belajar secara lengkap terdapat dalam Lampiran 58-61.
4.1.3.6 Analisis deskriptif data hasil belajar Afektif dan Psikomotorik siswa
4.1.3.6.1. Analisis Deskriptif Hasil Belajar Afektif
Gambaran umum tentang nilai afektif siswa kelas eksperimen 1 dan 2
disajikan pada Tabel 4.19.
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Tabel 4.15 Gambaran Umum Nilai Afektif Siswa
Sumber Variasi

Kelas Eksperimen Kelas
Kelas Kontrol
1
Eksperimen 2
Nilai tertinggi
91
91
90
Nilai terendah
80
75
76
Nilai rata-rata
85,44
82,54
81,25
Kriteria
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Keterangan: Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 65, 67, 69
Rata-rata persentasi skor afektif dari kedua model pembelajaran di atas
digambarkan dalam Gambar 4.3.

Gambar 4.3 Grafik perbandingan rata-rata hasil belajar afektif siswa
Pada kelas eksperimen 1, rata-rata nilai afektif siswa mencapai 82,76%. Hasil
ini termasuk dalam kriteria tinggi.Kelas eksperimen 2 memiliki rata-rata nilai
afektif siswa mencapai 82,21%, dan juga termasuk dalam kriteria tinggi.
Sedangkan untuk kelas kontrol, memiliki rata-rata nilai afektif siswa mencapai
82,61%.Skor rata-rata tiap aspek afektif siswa kelas eksperimen 1disajikan dalam
Tabel 4.16.
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Tabel 4.16 Rata-Rata Skor Tiap Aspek Afektif pada Kelas Eksperimen 1
No

Aspek

Nomor
Rata-Rata Skor
Indikator
Tiap Indikator
1
Perhatian
1
1,00
2
1,00
2
Interaksi
3
0,34
4
0,29
5
1,00
6
0,54
7
0,10
3
Sikap
8
1,00
9
1,00
10
1,00
11
1,00
12
1,00
4
Kedisiplinan
13
1,00
14
0,96
15
0,94
5
Kejujuran
16
0,91
17
1,00
18
1,00
6
Toleransi
19
1,00
20
1,00
(Sumber: data penelitian yang diolah)
Untuk skor rata-rata tiap aspek afektif siswa kelas eksperimen 2disajikan
dalam Tabel 4.17.
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Tabel 4.17 Rata-Rata SkorTiap Aspek Afektif pada Kelas Eksperimen 2
No

Aspek

Nomor
Indikator
1
Perhatian
1
2
2
Interaksi
3
4
5
6
7
3
Sikap
8
9
10
11
12
4
Kedisiplinan
13
14
15
5
Kejujuran
16
17
18
6
Toleransi
19
20
(Sumber: data penelitian yang diolah)

Rata-Rata Skor
Tiap Indikator
0,96
0,97
0,21
0,22
0,94
0,49
0,07
0,50
1,00
1,00
1,00
0,99
0,75
0,97
0,97
0,64
1,00
1,00
0,75
1,00

Sedangkan Skor rata-rata tiap aspek afektif siswa kelas controldisajikan
dalam Tabel 4.18.
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Tabel 4.18Skor rata-rata tiap aspek afektif siswa kelas kontrol
No

Aspek

1

Perhatian

2

Interaksi

3

Sikap

4

Kedisiplinan

5

Kejujuran

6

Toleransi

Nomor
Indikator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Rata-Rata Skor
Tiap Indikator
0,99
0,96
0,07
0,11
0,99
0,32
0,01
0,90
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,96
0,99
0,96
1,00
1,00
1,00
1,00

Rata-rata persentasi skor tiap indikator afektifdari ketiga tabel diatas
(4.20,4.21, 4.22) dapat digambarkan dalam Gambar 4.4.
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Gambar 4.4Grafik Perbandingan Skor Rata-Rata Hasil Belajar Afektif Tiap
Aspek
4.1.3.6.2. Analisis Deskriptif Hasil Belajar Psikomotor
Gambaran umum tentang nilai psikomotorik siswa kelas eksperimen 1 dan 2
disajikan pada Tabel 4.19.
Tabel 4.19 Gambaran Umum Nilai Psikomotorik Siswa
Sumber Variasi

Kelas Eksperimen Kelas
Kontrol
1
Eksperimen 2
Nilai tertinggi
90,63
90,63
90,63
Nilai terendah
84,38
81,25
81,25
Nilai rata-rata
88
84
87
Kriteria
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Keterangan: Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 71, 73, 75
Rata-rata persentasi skor psikomotorik dari tabel 4.17 di atas dapat
digambarkan dalam Gambar 4.5.

Gambar 4.5 Grafik perbandingan rata-rata hasil belajar psikomotorik
Terdapat lima aspek yang diobservasi pada penilaian psikomotorik. Skor
rata-rata psikomotorik siswa kelas eksperimen 1 untuk masing-masing aspek dari
kelas eksperiman 1 disajikan dalam Tabel 4.20.
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Tabel 4.20 Rata-Rata Skor Tiap Aspek Psikomotorik pada Kelas Eksperimen 1
No

Aspek

1

Nomor
Indikator
1

Keterampilan
Persiapan
2
Keterampilan
2
alat dan
3
bahan
4
3
Keterampilan
5
melakukan
percobaan
4
Kerjasama
6
5
Kegiatan
7
setelah
8
praktikum
(Sumber: data penelitian yang diolah)

Rata-Rata Skor
Tiap Indikator
2,00

Kriteria

4,00
4,00
2,85
4,00

Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Tinggi
Sangat Tinggi

3,32
4,00
4,00

Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi

Rendah

Skor rata-rata psikomotorik siswa kelas eksperimen 2 untuk masing-masing
aspek disajikan dalam Tabel 4.21.
Tabel 4.21 Rata-Rata Skor Tiap Aspek Psikomotorik pada Kelas Eksperimen 2
No
1

Aspek

Nomor
Indikator
1

Keterampilan
Persiapan
2
Keterampilan
2
alat dan
3
bahan
4
3
Keterampilan
5
melakukan
percobaan
4
Kerjasama
6
5
Kegiatan
7
setelah
8
praktikum
(Sumber: data penelitian yang diolah)

Rata-Rata Skor
Tiap Indikator
2,00

Kriteria

4,00
3,82
2,65
4,00

Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sedang
Sangat Tinggi

2,47
4,00
4,00

Sedang
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi

Rendah

Skor rata-rata psikomotorik siswa kelas kontrol untuk masing-masing
aspek disajikan dalam Tabel 4.22.
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No

Aspek

1

Nomor
Indikator
1

Rata-Rata Skor
Tiap Indikator
2,00

Kriteria

Keterampilan
Rendah
Persiapan
2
Keterampilan
2
4,00
Sangat Tinggi
alat dan
3
3,65
Sangat Tinggi
bahan
4
3,00
Tinggi
3
Keterampilan
5
4,00
Sangat Tinggi
melakukan
percobaan
4
Kerjasama
6
3,26
Tinggi
5
Kegiatan
7
4,00
Sangat Tinggi
setelah
8
4,00
Sangat Tinggi
praktikum
Tabel 4.22 Rata-Rata Skor Tiap Aspek Psikomotorik Kelas Kontrol
Perbandingan hasil belajar psikomotorik antara kelas eksperimen 1 dan kelas
eksperimen 2 tersaji pada Gambar 4.6

Gambar 4.6GrafikPerbandingan Skor Rata-Rata Hasil Belajar Psikomotorik Tiap
Aspek

4.2 PEMBAHASAN
Mata pelajaran kimia, khususnya materi laju reaksi, berisikan banyak
konsep dan hitungan matematis yang dalam pembelajarannya memerlukan strategi
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yang tepat oleh guru. Pemberian waktu yang lebih banyak kepada siswa untuk
berlatih agar dapat mengasah pemahaman dan memberikan pemahaman baru
merupakan strategi yang bisa dilakukan oleh guru. Dalam aktivitas berlatih ini,
siswa menggunakan otak untuk berpikir, mengingat, menghafal, menghitung,
menganalisis, bahkan mensintesis suatu informasi yang masuk kedalamnya.
Proses belajar yang di dalamnya terjadi peristiwa berpikir dengan berlatih
mendorong siswa untuk aktif (belajar aktif). Hal ini sesuai dengan pengajaran
berdasarkan teori kognitif yang menekankan proses belajar aktif secara mental
(melakukan proses mental, atau berpikir), di dalam mencari dan menemukan
pengetahuannya (Ibrahim &Syaodih, 2003: 22).
Drill Method merupakan metode yang telah lama dikenal dalam dunia
pembelajaran. Metode ini memberikan kesempatan siswa untuk lebih banyak
berlatih untuk lebih memahamkan pengetahuan yang telah didapat. Prinsip dari
Drill Method adalah pengulangan (repetisi).Selain Drill Method, terdapat pula
SEM atau latihan berstruktur. Metode ini merupakan hasil kombinasi antara
metode latihan dan metode pemecahan masalah (Noralia, 2010: 19).
Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud membandingkan pembelajaran
kimiayang menggunakan SEM atau latihan berstruktur dengan Drill Method atau
metode drill atau latihan pada materi Laju Reaksi.Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar kimia dan hasil belajar kimia
manakah yang lebih baik antara pembelajaran menggunakan SEMatau
pembelajaran yangmenggunakan Drill Method.
Kedua metode pembelajaran ini memiliki kesamaan karena memfokuskan
proses pembelajaran dengan memberikan kesempatan lebih kepada siswa untuk
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berlatih menggunakan pemahaman yang telah ada. Akan tetapi memiliki
perbedaan pada proses penyajian latihan-latihannya kepada siswa. SEM
menitikberatkan pada pengurutan penyajian soal-soal yang diberikan kepada
siswa mulai dari yang sederhana (tingkat kesukaran rendah) menuju yang lebih
kompleks (tingkat kesukaran tinggi). Sedangkan Drill Method menitik beratkan
pada repetisi atau pengulangan pemberian soal sejenis.
Setelah pembelajaran dilakukan dalam kelas eksperimen, didapatkan data
pretest dan postest yang digunakan peneliti untuk mengetahui kenormalan data
dan kesamaan varians sertaperbedaan dua rata-rata.
Melalui perhitungan statistik pada data pretest kedua kelas, terbukti kedua
kelas berdistribusi normal, varians yang sama. dan rata-rata yang sama.
Di langkah selanjutnya melalui perhitungan yang sama akan tetapi
diterapkan pada data postest, terbukti bahwa kedua kelas berdistribusi normal dan
varians yang sama. Sedangkan pada perhitungan uji perbedaan dua rata-rata,
ditemukan perbedaan dua rata-rata antara kelas eksperimen 1 dan 2.
Perlu diketahui pada saat analisis data nilai hasil postes, peneliti mengurangi
jumlah sampel (kelas eksperimen 1 dan 2) yang awalnya jumlah totalnya
sebanyak 68 siswa, menjadi 67 siswa. Hal ini dikarenakan peneliti memutuskan
untuk tidak menggunakan satu nilai postes siswa kelas eksperimen siswa karena
diluar jangkauan kelas pada pengelompokkan data. Nilai siswa tersebut adalah 90,
sedangkan batas atas kelas tertinggi adalah 89.
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Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Dua Pihak data
Post Test
Kelas
Eksperimen 1
Eksperimen 2

Rata-Rata
78,12
75,38

Varians
21,86
34,18

dk

thitung

ttabel

Kriteria

65

2,12

1,997

Ada Perbedaan

Karena terdapat perbedaan antara hasil belajar kimia dengan menggunakan
SEM

dan Drill Method, maka hipotesis penelitian pertama peneliti terbukti.

Untuk membuktikan hipotesis yang kedua, peneliti kembali melakukan
perhitungan statistik dan didapatkan hasil yang disajikan lewat tabel di bawah ini.
Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Satu Pihak
Kanan data Post Test
Kelas
Eksperimen 1

Rata-Rata
78,12

Varians
21,86

Eksperimen 2

75,38

34,18

dk

thitung

ttabel

65

2,12

1,67

Kriteria
Eksperimen 1
lebih baik dari
eksperimen 2

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kelas eksperimen 1 yang
menerapkan SEM memiliki hasil belajar yang lebih baik dari kelas eksperimen 2
yang menggunakan Drill Method.Sehingga, hipotesis kedua terbukti benar dengan
lebih baiknya kelas eksperimen 1 yang menggunakan SEM dari kelas eksperimen
2 yang menggunakan Drill Method.
Selain membuktikan dua hipotesis penelitian, peneliti juga menambahkan
perhitungan lagi untuk mengetahui ketuntasan klasikal dari kedua kelas. Peneliti
juga ingin mengetahui perbandingan hasil belajar kedua kelas eksperimen tersebut
dengan kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran yang dilakukan guru mata
pelajaran seperti biasanya.
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Dari perhitungan uji ketuntasan hasil belajar kimia materi laju reaksi,
didapatkan:
Tabel 4.14 Hasil Uji Ketuntasan Hasil Belajar Kimia Materi Laju Reaksi
Kelas

Rata-Rata

Kriteria

78,12

Ketuntasan
Klasikal
94,12%

Eksperimen 1
Eksperimen 2

75,38

87,88%

Tuntas

Kontrol

74,24

85,29%

Tuntas

Tuntas

Dari tabel di atas terbukti bahwa kelas eksperimen 1 memiliki nilai rata-rata
dan ketuntasan klasikal yang lebih tinggi daripada kelas eksperimen 2. Secara
umum, kedua kelas eksperimen telah memenuhi syarat untuk dikategorikan
memenuhi syarat ketuntasan.
Perbedaan penting antara SEM dan Drill Methoddalam hal penyampaian
konsep atau materi pembelajaran merupakan faktor utama yang mempengaruhi
terbuktinyakebenaran hipotesis peneliti. Berbeda dengan Drill Method, pemberian
prasyarat konsep oleh guru kepada siswa sebelum menerima konsep selanjutnya
pada pembelajaran SEM mempengaruhi kebermaknaan dan kecepatan penerimaan
atau kepemahaman siswa. Prasyarat konsep yang merupakan pengalaman lama
yang telah ada di dalam ingatan siswa, akanmengalami integrasi dengan
pengalaman baru pada saat menyelesaikan soal. Peristiwa integrasi ini akan
menghasilkan pemahaman baru yang memungkinkan murid-murid membedakan
antara materi yang bermakna dengan yang tidak bermakna. Pengetahuan yang
bermakna bagi murid bukan saja akan tahan lama dimiliki oleh murid, tetapi juga
akan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan (Soelaiman, 1979: 188).
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Baik SEM dan Drill Method, keduanya memiliki kesamaan karena
memberikan latihan-latihan soal yang dapat menambah pemahaman dan
pengalaman siswa dalam mengatasi permasalahan dalam soal-soal latihan.
Pernyataan ini dikuatkan oleh Soelaiman (1979: 186) yang berpendapat bahwa
pengalaman dan latihan perlu disediakan untuk merangsang dan mendorong
aktivitas murid tetap berlangsung.
Strategi pengurutan penyampaian soal dari yang sederhana atau umum ke
yang kompleks atau khusus mempengaruhi keberhasilan SEM. Pengurutan
penyampaian konsep dijelaskan Bruner dalam teori instruksinya, bahwadalam
mengajar siswa dibimbing melalui urutan pernyataan-pernyataan dari suatu
masalah atau sekumpulan pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan siswa
dalam menerima, mengubah, dan mentransfer apa yang telah dipelajarinya
(Dahar,

1996:104-105).

Teori

elaborasi

juga

mendeskripsikan

cara

pengorganisasian pengajaran dengan mengikuti urutan sederhana menjadi
kompleks melalui strategi urutan elaboratif (Sudana, 1989: 114-115).
Proses pengolahan informasi yang diterima siswa dalam pembelajaran
sebagaimana

disampaikan

oleh

Gagne

dalam

Rakhmat

(2005:63),dapat

menguatkan bagaimana peranSEM dan drill method dalam proses belajar. Akan
tetapi teori elaborasi yang menggunakan urutan elaboratif (dari umum ke rinci)
dapat memudahkan proses penyandian dan penyimpanan informasi (Sudana,
1989:133), seperti yang digunakan oleh SEM, Ausubel dan Dansereaudalam
Sudana (1989:128)berpendapat bahwa pengetahuan diorganisasikan dalam
ingatan seseorang dalam struktur hirarkhis, yaitu pengetahuan yang lebih umum,
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abstrak yang diperoleh lebih dulu akan memudahkan perolehan pengetahuan baru
yang lebih rinci.
Menguatkan SEM, Bruner (1996), Gagne (1977) dan Rigney (1978) dalam
Sudana (1989:119) berpendapat bahwa pengajaran akan menjadi lebih efektif
apabila ia mampu mendorong siswa, baik secara sadar ataupun tidak, untuk
menggunakan strategi kognitif yang sesuai. Masih dalam Sudarman, Rigney juga
mengemukakan embedded strategy activatoryang di dalamnya terdapat strategi
memberikan pertanyaan-pertanyaan penuntut (adjunct question). Pertanyaanpertanyaan penuntut inilah yang digunakan oleh SEM untuk merangsang gairah
belajar siswa.
Pembelajaran SEMyang dimulai dengan pemberian permasalahan berupa
soal-soal latihan yang terstruktur dapat merangsang aktivitas siswa untuk
menemukan pengetahuan secara mandiri.Hal ini sangat penting bagi pembelajaran
agar peran guru tidak terlalu dominan di saat pembelajaran. Berbeda dengan Drill
Method yang masih sangat memerlukan peran guru dalam penyampaian
pengetahuan, pembelajaran mandiri dengan rangsangan soal-soal latihan
berstruktur akan meningkatkan gairah siswa dalam memahami suatu materi. Hal
ini dibuktikan dengan lebih tingginya nilai skor aspek perhatian dan interaksi pada
kelas eksperimen 1 dari kelas eksperimen 2 pada hasil belajar afektif siswa (dapat
dilihat secara lengkap di lampiran analisis deskriptif hasil belajar afektif).
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Tabel 4.15 Gambaran Umum Nilai Afektif Siswa
Sumber Variasi
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Nilai rata-rata
Kriteria

Kelas Eksperimen
1
91
80
85,44
Tinggi

Kelas
Eksperimen 2
91
75
82,54
Tinggi

Kelas Kontrol
90
76
81,25
Tinggi

Secara umum, pembelajaran dengan menggunakan SEM juga memberikan
pengaruh walaupun tidak begitu besar pada hasil belajar afektif siswa. Hal ini
dikarenakan tidak begitu jauhnya perbedaan skor di aspek penilaian afektif lain.
Seperti dijelaskan di paragraf sebelumnya, Penggunaan SEM merangsang gairah
siswa untuk belajar, sehingga pada aspek perhatian dan interaksi, skor afektif
kelas eksperimen 1 lebih baik dari kelas eksperimen 2 dan kontrol. Di kelas
eksperimen 1, Siswa begitu antusias dengan melakukan tanya jawab dan diskusi
seputar kesulitan mereka saat mencoba menyelesaikan soal-soal. Di kelas
eksperimen 2 pun terjadi Tanya jawab dan diskusi, akan tetapi tidak seintensif di
kelas eksperimen 1. Komunikasi antar siswa dalam kelompok mendominasi pada
pembelajaran kelas eksperimen 2.
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Gambar 4.4 Grafik Perbandingan Skor Rata-Rata Hasil Belajar Afektif Tiap
Aspek
Sedangkan untuk hasil belajar psikomotor, kelas eksperimen masih
memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi daripada kelas eksperimen 2 dan kontrol.
Hal ini bisa disebabkan oleh suasana belajar yang sudah terbangun sebelumnya
pada saat di kelas, dan secara tidak langsung mempengaruhi aktivitas siswa baik
secara kelompok maupun individu di dalam laboratorium. Lebih tingginya nilai
psikomotor kelas kontrol dari kelas eksperimen 2 dapat dimaklumi dan bisa saja
terjadi pada saat pembelajaran secara umum, dan praktikum secara khusus. Selain
karena faktor kondisi atau iklim belajar, faktor internal siswa juga dapat
berpengaruh terhadap aktivitas siswa.
Tabel 4.19 Gambaran Umum Nilai Psikomotorik Siswa
Sumber Variasi

Kelas Eksperimen Kelas
1
Eksperimen 2
Nilai tertinggi
90,63
90,63
Nilai terendah
84,38
81,25
Nilai rata-rata
88
84
Kriteria
Tinggi
Tinggi
Sebagaimana penelitian yang dilakukan Noralia

skripsinyaEfektivitas

Pembelajaran

SEM

(Structure

Kontrol
90,63
81,25
87
Tinggi
(2010) dalam

Exercise

Methode)

Berbantuan Mind Map Terhadap Hasil Belajar Dan Kemampuan Pemecahan
Masalah Kimia Materi Pokok Reaksi Redoks Kelas X SMA N 1 Ungaran, yang
berhasil membuktikan keefektifan metode ini terhadap kemampuan pemecahan
soal kimia siswa. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti kali ini juga
telahmembuktikan keberhasilan serta kelebihan SEMdari Drill Method. Hal ini
menjadi penguat peran SEM sebagai salah satu alternatif metode pembelajaran
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yang dapat membantu guru dalam mengajarkan materi kimia yang berisikan
konsep dan hitung-hitungan.
Dari hasil pengamatan peneliti, antusiasme yang ditunjukkan siswa pada
kelas eksperimen 1 memunculkan rasa ingin tahu yang besar. Hal ini patut diteliti
karena berdasarkan pengamatan peneliti, SEM cukup berhasil meminimalisir
kejenuhan siswa walaupun dengan pemberian latihan soal yang beruntun dan
cukup menguras energi. Hal yang menarik dalam penelitian ini dan berpeluang
untuk dikembangkan pada penelitian lebih lanjut adalah mengetahui bagaimana
hubungan antara SEM dengan minat dan motivasi siswa untuk belajar.
Tidak ada kesulitan berarti yang dialami oleh peneliti saat melaksanakan
penelitian. Sebagai saran pada guru yang akan menerapkan SEM, hendaknya guru
memperhitungkan jumlah soal yang akan diberikan dan dikerjakan oleh siswa
dengan waktu pembelajaran setiap pertemuannya. Hal ini untuk mencegah
ketidaktuntasan pada pemberian dan penyelesaian soal, serta secara langsung
dapat mengganggu proses belajar siswa. Selain itu, kreatifitas guru sangat
diharapkan untuk memvariasikan media penyajian soal. Penggunaan media kartu
soal juga dapat dikombinasikan dengan media LCD proyektor agar pengalaman
visual siswa menjadi lebih baik.

BAB V
PENUTUP

5.1 SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa
hal sebagai berikut:
1.

Ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang diberi pembelajaran
menggunakan

SEM

dengan

siswa

yang

diberi

pembelajaranmenggunakan Drill Methodmateri pokok laju reaksi pada
siswa SMA Negeri 1 Bumiayu.
2.

Hasil belajar kimia menggunakan SEMlebih baik dari hasil belajar
yang menggunakanDrill MethodMateri Pokok Laju Reaksi pada siswa
SMA Negeri 1 Bumiayu.

5.2 SARAN
Saran yang dapat disampaikan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.

Pembelajaran menggunakan Structure Exercise Method (SEM)dapat
digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

2.

Perlu adanya penelitian Structure Exercise Method (SEM)pada pokok
bahasan yang sama atau lainnya untuk meneliti keterkaitan antara
pembelajaran Structure Exercise Method (SEM) dengan aktivitas dan
motivasi belajar siswa.

3.

Perlu adanya penelitian kembali mengenai Drill Method, baik dengan
melakukan pengombinasian dengan metode pembelajaran lain, atau
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penambahan media pembelajaran yang mendukung, agar Drill
Methoddapat lebih baik lagi dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

I.
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LAMPIRAN 1
SILABUS PEMBELAJARAN (SEM)
Nama Sekolah
mata Pelajaran
Kelas/Semester
Standar Kompetensi
Alokasi waktu
Kompetensi Dasar
3.1 Mendeskripsikan pengertian
laju reaksi
dengan
melakukan
percobaan
tentang faktorfaktor yang
mempengaruhi
laju reaksi

3.2 Memahami teori
tumbukan

:
:
:
:
:

SMAN 01 Bumiayu
KIMIA
XI/1
3. Memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan industri.
14 JP (UH 6 JP)
Materi
NilaiBudaya Dan
Kewirausahaan/
Kegiatan
Indikator Pencapaian
Alokasi
Sumber/
Penilaian
Pembelajaran
KarakterBangsa
EkonomiKreatif
pembelajaran
Kompetensi
waktu
Bahan/alat
o Konsentrasi o Jujur
o Percaya diri
o Dengan SEM, siswa
o Menghitung
8 JP
Jenis tagihan:
Sumber:
larutan
o Kerja keras
o Inovatif
berlatih menghitung
konsentrasi larutan
Tugas indicidu
Buku Kimia
(Kemolaran) o Rasa ingintahu
o Berpikir kreatif
konsentrasi larutan.
(kemolaran larutan)
Tugas kelompok
Bahan:
o Berpikir kritis
o Teliti
o Dengan metode
Ulangan
LKS
o Tanggung Jawab
eksperimen, siswa
Alat dan
Bentuk
o Berpikir kritis
dalam keja
bahan untuk
tagihan:
kelompokmembuat
Performnas
percobaan
larutan dengan
Laporan tertulis
konsentrasi tertentu.
Tes tertulis
o Definisi laju o Jujur
o Percaya diri
o Dengan SEM, siswa
o Menghitung laju
reaksi
o Kerja keras
o Inovatif
berlatih menjelaskan
reaksi berdasarkan
o Faktoro Rasa ingintahu
o Berpikir kreatif
arti, cara mengukur,
perubahan
faktor yang
o Berpikir kritis
o Teliti
serta menghitung
konsentrasi pereaksi
mempengar o Tanggung Jawab
laju reaksi.
atau produk.
uhi laju
o Berpikir kritis
o Siswa merancang
o Menganalisis faktorreaksi
dan
faktor yang
melakukanpercobaan
mempengaruhi laju
tentang faktor-faktor
reaksi (konsentrasi,
yang mempengarui
luas permukaan,
laju reaksi dalam
suhu, dan katalis)
kerja kelompok di
melalui percobaan.
laboratorium.
o Menafsirkan
o Menyimpulkan
grafikdari data
faktor-faktor yang
percobaan tentang
mempengaruhi laju
faktor-faktor yang
reaksi
mempengaruhi laju
reaksi.
o Teori
o Jujur
o Percaya diri
o Siswa mempelajari
o Menjelaskan
6 JP
Jenis tagihan:
Sumber:
tumbukan
o Kerja keras
o Inovatif
faktor-faktor penentu
pengaruh
Tugas indicidu
Buku Kimia
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o
o
o
o

Rasa ingintahu
Berpikir kritis
Tanggung Jawab
Berpikir kritis

o
o

Berpikir kreatif
Teliti

laju reaksi dengan
teori tumbukan.
o Mengidentifikasi
reaksi yang
menggunakan katalis
dan yang tidak
menggunakan katalis
dengan
menggunakan teori
tumbukan.

o Orde reaksi

o
o
o
o
o
o

Jujur
Kerja keras
Rasa ingintahu
Berpikir kritis
Tanggung Jawab
Berpikir kritis

o
o
o
o

Percaya diri
Inovatif
Berpikir kreatif
Teliti

o Peranan
katalis
dalam
mahluk
hidup dan
industri

o
o
o
o
o
o

Jujur
Kerja keras
Rasa ingintahu
Berpikir kritis
Tanggung Jawab
Berpikir kritis

o
o
o
o

Percaya diri
Inovatif
Berpikir kreatif
Teliti

o Menghitung dan
menentukan orde dan
waktu reaksi
berdasarkan data
percobaan.
o Dengan SEM, siswa
berlatih untuk
menentukan orde
reaksi, persamaan
laju reaksi.
o menjelaskan peranan
katalis dalam reaksi
melalui diskusi

(tabrakan) untuk
menjelaskan
faktor-faktor
penentu laju dan
orde reaksi, dan
terapannya
dalam kehidupan
sehari-hari

konsentrasi, luas
permukaan bidang
sentuh dan suhu
terhadap laju reaksi
berdasarkan teori
tumbukan.
o Membedakan
diagram energi
potensial dari reaksi
kimia dengan
mengghunakan
katalis dan yang
tidak menggunakan
katalis.
o Menjelaskan
pengertian, peranan
katalis dan energi
pengaktifan dengan
menggunakan
diagram.
o Menentukan orde
reaksi.

o Menjelaskan peranan
katalis dalam mahluk
hidup dan industri.

Ulangan
Bentuk
Instrumen:
Tes tertulis

Bahan:
LKS
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LAMPIRAN 1
SILABUS PEMBELAJARAN (Drill)
Nama Sekolah
mata Pelajaran
Kelas/Semester
Standar Kompetensi
Alokasi waktu
Kompetensi Dasar
3.1 Mendeskripsikan pengertian
laju reaksi
dengan
melakukan
percobaan
tentang faktorfaktor yang
mempengaruhi
laju reaksi

3.2 Memahami teori

:
:
:
:
:

SMAN 01 Bumiayu
KIMIA
XI/1
3. Memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan industri.
14 JP (UH 2 JP)
Materi
NilaiBudaya Dan
Kewirausahaan/
Kegiatan
Indikator Pencapaian
Alokasi
Sumber/
Penilaian
Pembelajaran
KarakterBangsa
EkonomiKreatif
pembelajaran
Kompetensi
waktu
Bahan/alat
o Konsentrasi o Jujur
o Percaya diri
o Dengan metode drill, o Menghitung
8 JP
Jenis tagihan:
Sumber:
larutan
o Kerja keras
o Inovatif
siswa berlatih
konsentrasi larutan
Tugas indicidu
Buku Kimia
(Kemolaran) o Rasa ingintahu
o Berpikir kreatif
menghitung
(kemolaran larutan)
Tugas kelompok
Bahan:
o Berpikir kritis
o Teliti
konsentrasi larutan.
Ulangan
LKS
o Tanggung Jawab
o Siswa mengamati
Alat dan
Bentuk
cara membuat
bahan untuk
tagihan:
larutan dengan
Performnas
percobaan
konsentrasi tertentu.
Laporan tertulis
Tes tertulis
o Definisi laju o Jujur
o Percaya diri
o Dengan metode drill, o Menghitung laju
reaksi
o Kerja keras
o Inovatif
siswaberlatih untuk
reaksi berdasarkan
o Faktoro Rasa ingintahu
o Berpikir kreatif
menjelaskan arti,
perubahan
faktor yang
o Berpikir kritis
o Teliti
cara mengukur, serta
konsentrasi pereaksi
mempengar o Tanggung Jawab
menghitung laju
atau produk.
uhi laju
reaksi.
o Menganalisis faktorreaksi
o Siswa merancang
faktor yang
dan
mempengaruhi laju
melakukanpercobaan
reaksi (konsentrasi,
tentang faktor-faktor
luas permukaan,
yang mempengarui
suhu, dan katalis)
laju reaksi dalam
melalui percobaan.
kerja kelompok di
o Menafsirkan
laboratorium.
grafikdari data
o Siswa menyimpulkan
percobaan tentang
faktor-faktor yang
faktor-faktor yang
mempengaruhi laju
mempengaruhi laju
reaksi
reaksi.
o Teori

o

Jujur

o

Percaya diri

o Siswa mempelajari

o Menjelaskan

Jenis tagihan:

6 JP

Sumber:
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tumbukan
(tabrakan) untuk
menjelaskan
faktor-faktor
penentu laju dan
orde reaksi, dan
terapannya
dalam kehidupan
sehari-hari

tumbukan

o
o
o
o

Kerja keras
Rasa ingintahu
Berpikir kritis
Tanggung Jawab

o
o
o

Inovatif
Berpikir kreatif
Teliti

faktor-faktor penentu
laju reaksi dengan
teori tumbukan.
o Siswamengidentifika
si reaksi yang
menggunakan katalis
dan yang tidak
menggunakan katalis
dengan
menggunakan teori
tumbukan melalui
diskusi.

o Orde reaksi

o
o
o
o
o

Jujur
Kerja keras
Rasa ingintahu
Berpikir kritis
Tanggung Jawab

o
o
o
o

Percaya diri
Inovatif
Berpikir kreatif
Teliti

o Peranan
katalis
dalam
mahluk
hidup dan
industri

o
o
o
o
o

Jujur
Kerja keras
Rasa ingintahu
Berpikir kritis
Tanggung Jawab

o
o
o
o

Percaya diri
Inovatif
Berpikir kreatif
Teliti

o Menghitung dan
menentukan orde dan
waktu reaksi
berdasarkan data
percobaan.
o Dengan metode drill,
siswa berlatih
menentukan orde
reaksi, persamaan
laju reaksi.
o Menjelaskan peranan
katalis dalam reaksi
melalui diskusi

pengaruh
konsentrasi, luas
permukaan bidang
sentuh dan suhu
terhadap laju reaksi
berdasarkan teori
tumbukan.
o Membedakan
diagram energi
potensial dari reaksi
kimia dengan
mengghunakan
katalis dan yang
tidak menggunakan
katalis.
o Menjelaskan
pengertian, peranan
katalis dan energi
pengaktifan dengan
menggunakan
diagram.
o Menentukan orde
reaksi.

o Menjelaskan peranan
katalis dalam mahluk
hidup dan industri.

Tugas indicidu
Ulangan
Bentuk
Instrumen:
Tes tertulis

Buku Kimia
Bahan:
LKS
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LAMPIRAN 1
SILABUS PEMBELAJARAN (Kontrol)
Nama Sekolah
mata Pelajaran
Kelas/Semester
Standar Kompetensi
Alokasi waktu
Kompetensi Dasar
3.1 Mendeskripsikan pengertian
laju reaksi
dengan
melakukan
percobaan
tentang faktorfaktor yang
mempengaruhi
laju reaksi

3.2 Memahami teori
tumbukan
(tabrakan) untuk

:
:
:
:
:

SMAN 01 Bumiayu
KIMIA
XI/1
3. Memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan industri.
14 JP (UH 2 JP)
Materi
NilaiBudaya Dan
Kewirausahaan/
Kegiatan
Indikator Pencapaian
Alokasi
Sumber/
Penilaian
Pembelajaran
KarakterBangsa
EkonomiKreatif
pembelajaran
Kompetensi
waktu
Bahan/alat
o Konsentrasi o Jujur
o Percaya diri
o Menghitung dan
o Menghitung
8 JP
Jenis tagihan:
Sumber:
larutan
o Kerja keras
o Inovatif
membuat larutan
konsentrasi larutan
Tugas indicidu
Buku Kimia
(Kemolaran) o Rasa ingintahu
o Berpikir kreatif
dengan konsentrasi
(kemolaran larutan)
Tugas kelompok
Bahan:
o Berpikir kritis
o Teliti
tertentu dalam keja
Ulangan
LKS
o Tanggung Jawab
kelompok di
Alat dan
Bentuk
o Berpikir kritis
laboratorium.
bahan untuk
tagihan:
Performnas
percobaan
o Definisi laju o Jujur
o Percaya diri
o Menjelaskan arti,
o Menghitung laju
Laporan tertulis
reaksi
o Kerja keras
o Inovatif
cara mengukur, serta
reaksi berdasarkan
Tes tertulis
o Faktoro Rasa ingintahu
o Berpikir kreatif
menghutung laju
perubahan
faktor yang
o Berpikir kritis
o Teliti
reaksi.
konsentrasi pereaksi
mempengar o Tanggung Jawab
o Merancang dan
atau produk.
uhi laju
o Berpikir kritis
melakukanpercobaan o Menganalisis faktorreaksi
tentang faktor-faktor
faktor yang
yang mempengarui
mempengaruhi laju
laju reaksi dalam
reaksi (konsentrasi,
kerja kelompok di
luas permukaan,
laboratorium.
suhu, dan katalis)
o Menyimpulkan
melalui percobaan.
faktor-faktor yang
o Menafsirkan
mempengaruhi laju
grafikdari data
reaksi
percobaan tentang
faktor-faktor yang
mempengaruhi laju
reaksi.
o Teori
o Jujur
o Percaya diri
o Menjelaskan faktoro Menjelaskan
6 JP
Jenis tagihan:
Sumber:
tumbukan
o Kerja keras
o Inovatif
faktor penentu laju
pengaruh
Tugas indicidu
Buku Kimia
o Rasa ingintahu
o Berpikir kreatif
reaksi dengan teori
konsentrasi, luas
Ulangan
Bahan:
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o
o
o

Berpikir kritis
Tanggung Jawab
Berpikir kritis

o

Teliti

tumbukan.
o Mengidentifikasi
reaksi yang
menggunakan katalis
dan yang tidak
menggunakan katalis
dengan
menggunakan teori
tumbukan.

o Orde reaksi

o
o
o
o
o
o

Jujur
Kerja keras
Rasa ingintahu
Berpikir kritis
Tanggung Jawab
Berpikir kritis

o
o
o
o

Percaya diri
Inovatif
Berpikir kreatif
Teliti

o Peranan
katalis
dalam
mahluk
hidup dan
industri

o
o
o
o
o
o

Jujur
Kerja keras
Rasa ingintahu
Berpikir kritis
Tanggung Jawab
Berpikir kritis

o
o
o
o

Percaya diri
Inovatif
Berpikir kreatif
Teliti

o Menghitung dan
menentukan orde dan
waktu reaksi
berdasarkan data
percobaan.
o Berlatih menentukan
orde reaksi,
persamaan laju
reaksi.
o Menjelaskan peranan
katalis dalam reaksi

menjelaskan
faktor-faktor
penentu laju dan
orde reaksi, dan
terapannya
dalam kehidupan
sehari-hari

permukaan bidang
sentuh dan suhu
terhadap laju reaksi
berdasarkan teori
tumbukan.
o Membedakan
diagram energi
potensial dari reaksi
kimia dengan
mengghunakan
katalis dan yang
tidak menggunakan
katalis.
o Menjelaskan
pengertian, peranan
katalis dan energi
pengaktifan dengan
menggunakan
diagram.
o Menentukan orde
reaksi.

o Menjelaskan peranan
katalis dalam mahluk
hidup dan industri.

Bentuk
Instrumen:
Tes tertulis

LKS
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KISI-KISI SOAL UJI COBA
Materi Pokok
: Laju Reaksi
Kelas/Program
: XI/IPA
Semester
: 1 (satu)
Standar Kompetensi : memahami kinetika reaksi, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam kehidupan sehari-hari.
Alokasi Waktu
: 2 x 45 menit
Kompetensi Dasar
Indikator
Jenjang soal
C1
C2
C3
Mendeskripsikan pengertian
1,2
3
4,
5,6
 Menghitung konsentrasi larutan
laju reaksi dengan melakukan o Menghitung laju reaksi berdasarkan perubahan konsentrasi pereaksi 7
8
9,10,11
percobaan tentang faktoratau produk.
faktor yang mempengaruhi
o Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi
13,14
15,16
17,18
laju reaksi
(konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis) melalui percobaan.
20,21,22,
 Menafsirkan grafikdari data percobaan tentang faktor-faktor yang 19
23
mempengaruhi laju reaksi.
Memahami teori tumbukan
o Menjelaskan pengaruh konsentrasi, luas permukaan bidang sentuh
25,26,27
28
untuk menjelaskan faktordan suhu terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan.
faktor penentu laju reaksi dan o Membedakan diagram energi potensial dari reaksi kimia dengan
30,31,32,
orde reaksi serta terapannya
mengghunakan katalis dan yang tidak menggunakan katalis.
33,34
dalam kehidupan sehari-hari
35,36,37,
 Menjelaskan pengertian, peranan katalis dan energi pengaktifan
38
dengan menggunakan diagram.
40,41
42, 43,
 Menentukan orde reaksi dan tetapan laju reaksi (k).
44, 45
46
47
48,49
 Menjelaskan peranan katalis dalam mahluk hidup dan industri.
10
25
15
Jumlah
Persentase (%)

20

40

30

Jumlah
C4
12

6
6
6

24

6

29

5
5

39

5
6

50
5

5
50

10

100
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Lampiran 3

SOAL UJI COBA
Mata Pelajaran
Pokok Bahasan
Kelas/ Semester
Waktu

: Kimia
: Laju Reaksi
: XI/ I
: 90 menit

Petunjuk Pengisian :
 Tulislah terlebih dahulu nama, kelas, dan nomor urut anda dalam lembar jawab
yang telah disediakan.
 Berdoalah sebelum mengerjakan dan kerjakan dengan baik. Tiap-tiap butir soal
pahami dulu maknanya sebelum dijawab.
 Dahulukan menjawab soal-soal yang anda anggap mudah.
 Pilihlah jawaban yang tepat dengan memberikan tanda (X) pada jawaban a, b,
c, d atau e yang anda anggap benar.
 Apabila anda ingin mengoreksi jawaban, coretlah dua garis mendatar jawaban
yang salah dan beri tanda silang pada jawaban yang anda anggap benar.
Contoh
Pilihan semula : A B C D E
Dibetulkan
: A B C D E
 Periksalah kembali pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas.
1. Pernyataan di bawah ini yang benar mengenai pengertian molaritas adalah . . . .
a. Jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan
b. Massa zat terlarut dalam 100 gram larutan
c. Jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut
d. jumlah mol ekivalen dalam satu liter larutan
e. Perbandingan antara mol pelarut dan mol terlarut
2. Pada proses pengenceran suatu larutan, komponen yang tidak berubah adalah . . . .
a. Volume

d. Mol zat pelarut

b. Kadar

e. Molaritas

c. Mol zat terlarut
3. Untuk membuat 200 mL larutan KOH 2M diperlukan KOH murni sebanyak . . . .
(Ar H=1, O=16, K=39)
a. 0,4 gram

d. 22,4 gram

b. 2,24 gram

e. 560 gram

c. 5,6 gram
4. Berapa mL larutan H2SO4 5M harus diambil untuk membuat 100 mL larutan H2SO4 0,5M?
a. 12,5 mL b. 12 mL

c. 11,5 mL

d. 10 mL

e. 15 mL

5. Kemolaran larutan HNO3 63% massa dengan massa jenis 1,3 Kg/L (Mr =63) adalah . . . .
a. 11 M

b. 1,5 M
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c. 12 M

e. 12,5 M

d. 13 M
6. Volume larutan H2SO498% masa jenis 1,8 kg/L yang diperlukan untuk membuat 90 ml
larutan H2SO4 0,5 M adalah . . . . (Mr H2SO4 = 98)
a. 2,5 ml

d. 10 ml

b. 5 ml

e. 18 ml

c. 9 ml
7. Laju reaksi memiliki satuan . . . .
a. Gram/mol

d. Mol/liter

b. Molaritas/sekon

e. Gram/liter

c. Joule/mol
8. Pernyataan di bawah ini yang benar mengenai laju reaksi pada persamaan reaksi
2NOBr2(g) 2NO(g) + Br2(g) adalah . . . .
a. Laju hilangnya NOBr setara dengan laju terbentuknya Br2.
b. Laju hilangnya NOBr dua kali lipat dari laju terbentuknya NO.
c. Laju hilangnya NOBr setengah dari laju terbentuknya Br2.
d. Laju terbentuknya NO sama dengan laju terbentuknya Br2
e. Laju terbentuknya NO dua kali lipat dari laju terbentuknya Br2
9. Suatu reaksi dengan: v = k [A]2[B] jika konsentrasi A dan B diperbesar 4 kali maka laju
reaksi menjadi . . . . semula
a. 4 kali

d. 32 kali

b. 8 kali

e. 64 kali

c. 16 kali
10. Untuk reaksi A + B → C, ternyata bila konsentrasi awal A dinaikkan menjadi dua kali
pada konsentrasi B tetap, laju reaksi menjadi dua kali lebih besar. Jika konsentrasi awal
A dan B masing –masing dinaikkan tiga kali, laju reaksi menjadi 27 kali lebih besar.
Persamaan laju reaksinya adalah . . . .
a. V = k [A][B]

d. V = k [A][B]2

b. V = k [A]2[B]2

e. V = k [A]2[B]

c. V = k [A]2
11. Diketahui reaksi
S(s) + O2(g) -------> SO2(g)

(tahap cepat)

2SO2(g) + O2(g) --------> 2SO3(g)

(tahap lambat)
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Dalam ruang 2 L dimasukkan 0,5 mol belerang dan 0,4 mol gas O2. Saat 50% gas O2
berubah dan k = 1,3 x 10-3, maka kecepatan reaksinya yaitu . . . .
a. 1,3 x 10-6

d. 83,2 x 10-9

b. 6,5 x 10-6

e. 8,3 x 10-12

c. 3,25 x 10-7
12. Suatu reaksi pada 15°C berlangsung hingga selesai selama 10 menit. Jika setiap kenaikan
10 C° laju reaksi menjadi dua kali lebih cepat, maka reaksi tersebut diperkirakan akan
selesai jika suhu dinaikkan menjadi 50°C selama:
a. 320 detik

d.18,8 detik

b. 37,5 detik

e. 0,2 detik

c. 28,2 detik
13. Kenaikan suhu akan mempercepat laju reaksi, karena kenaikan suhu . . . .
a. Dapat memperluas permukaan zat
b. Dapat menaikkan energi aktivasi pereaksi
c. Dapat memperbesar tekanan
d. Dapat memperbesar energi kinetik molekul pereaksi
e. Dapat menaikkan konsentrasi pereaksi
14. Pernyataan tentang katalis yang salahadalah . . . .
a. Membentuk senyawa antara
b. Menurunkan energi aktivasi
c. Membentuk tahap-tahap reaksi yang lebih cepat
d. Terbentuk kembali diakhir reaksi
e. Tidak mengadsorbsi zat pereaksi pada permukaannya
15. Perhatikan data percobaan penguraian H2O2 dengan penambahan sedikit zat sebagai
berikut:
No

Zat yang ditambahkan

Terbentuknya gas

1.

Larutan NaCl

Lambat

2.

Larutan FeCl2

Cepat

3.

Larutan MnCl2

Cepat

4.

Serbuk MnO

Cepat

5.

Air

Lambat
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6.

Larutan CoCl2

Cepat

Berdasarkan data tersebut ion yang bertindak sebagai katalis adalah...
a. Fe3+, O2-, dan Cl-

d. Co2+ dan Fe3+

b. Mn2+, Fe3+ dan Co2+

e. Co2+ dan Cl

c. Na+, O2-, dan Fe3+
16. Berdasarkan percobaan reaksi CaCO3 dengan larutan HCl diperoleh data sebagai berikut:
No Massa dan bentuk CaCO3
Konsentrasi dan suhu HCl
1
3 g, serbuk
2M,400C
2
3 g, butiran
2M,350C
3
3 g, kepingan
2M,300C
4
3 g, serbuk
2M,500C
5
3 g, butiran
2M,600C
Reaksi yang berlangsung paling lambat adalah...
a.1

b. 2

c.3

d.4

e.5

Untuk nomor soal nomor 17 dan 18, Perhatikan tabel data percobaan berikut ini:
Massa/bentuk
Konsentrasi B
Suhu (C)
zat A
(mol/L)
1.
5 gram serbuk
0,1
25
2.
5 gram larutan
0,1
25
3.
5 gram padat
0,1
25
4.
5 gram larutan
0,2
25
5.
5 gram larutan
0,2
35
17. Berdasarkan tabel data percobaan, pernyataan berikut ini yang salah adalah . . . .
Percobaan

a. Percobaan ini memiliki 3 variabel bebas: konsentrasi, suhu, dan bentuk zat
b. Percobaan 4 lebih cepat laju reaksinya dibandingkan dengan percobaan 1 disebabkan
luas permukaan zat A dan konsentrasi B pada percobaan 4 yang lebih besar
c. Percobaan 3 merupakan percoabaan yang paling lambat laju reaksinya karena zat A
memiliki luas permukaan kecil
d. Percobaan percobaan 2 memiliki laju reaksi tercepat karena zat A berbentuk larutan
sehingga luas permukaan besar
e. Percobaan 4 memiliki laju reaksi yang lebih cepat dari percobaan 2 karena konsentrasi
B yang lebih tinggi
18. Urutan laju reaksi dari yang paling cepat menuju yang paling lambat berdasarkan tabel
pengamatan percobaan di atas adalah . . . .
a. 1-2-3-4-5

c. 3-2-5-4-1

b. 2-1-4-3-5

d. 4-5-1-3-2
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e. 5-2-4-1-3
19. Grafik di bawah ini yang benar dalam menggambarkan pengaruh sebelum dan sesudah
penambahan katalis terhadap perubahan energi aktivasi (Ea) pada suatu reaksi adalah . . .
.
a.
d.
Ea2

Ea1
Ea1

b.

Ea1

Ea2

Ea2

e.

Ea1 = Ea2

c.
Ea1
Ea2

Untuk soal nomor 20-21 menggunakan data berikut.
Suatu percobaan mereaksikan batu pualam berbentuk kepingan kasar dan kepingan halus
dengan larutan HCl menghasilkan gas yang diukur volumenya dalam waktu tertentu.
Grafik hasil percobaan digambarkan sebagai berikut:
Jumlah gas
Keterangan
A: Kepingan halus
B B: Kepingan kasar
A

Waktu
20. Grafik di atas menunjukkan bahwa kepingan yang lebih halus menghasilkan gradien
(kemiringan) kurva pada awal reaksi yang lebih besar daripada kepingan kasar. Hal ini
disebabkan . . . .
a. Reaksi kepingan halus berakhir lebih awal daripada reaksi kepingan kasar
b. Reaksi kepingan kasar berakhir lebih awal daripada reaksi kepingan halus
c. Kepingan halus bereaksi lebih lambat
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d. Kepingan kasar bereaksi lebih cepat
e. Pada dasarnya baik kepingan halus maupun kepingan kasar memiliki kecepatan reaksi
yang sama
21. Pernyataan yang benar berdasarkan grafik di atas adalah . . . .
a. Kepingan pualam kasar menghasilkan gas dengan volume lebih besar dibandingkan
dengan pualam halus.
b. Kepingan pualam halus menghasilkan gas dengan volume lebih besar dibandingkan
dengan pualam kasar.
c. Kepingan pualam kasar menghasilkan volume gas yang lebih kecil dikarenakan
reaksinya yang lambat
d. Kepingan pualam halus menghasilkan volume gas yang lebih besar karena reaksinya
yang cepat
e. Kepingan pualam halus dan kasar menghasilkan volume gas yang sama
Untuk soal nomor 22-23 menggunakan grafik berikut.
Banyaknya molekul

T1

T2

Energi Kinetik
22. Berdasarkan grafik di atas, meningkatnya energi kinetik molekul-molekul pada T2
disebabkan oleh . . . .
a. Semakin menurunnya jumlah molekul pada T2 dalam suatu reaksi
b. Meningkatnya temperatur pada T2
c. Distribusi molekul yang tidak merata
d. Tekanan pada sistem yang meningkat
e. Luas permukaan yang semakin meningkat
23. Pernyataan yang benar mengenai energi kinetik dibawah ini adalah . . . .
a. Semakin besar temperatur suatu reaksi, maka akan semakin besar energi kinetik
molekulnya
b. Semakin besar volume sistem maka akan semakin besar pula energi kinetik
molekulnya
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c. Menaikkan tekanan sistem akan berdampak pada menurunnya energi kinetik
molekulnya
d. Luas permukaan reaktan secara langsung akan mempengaruhi energi kinetik
molekulnya
e. Pemberian katalis berpengaruh terhadap energi kinetik molekulnya
24. Perhatikan persamaan reaksi berikut:
Ca (s) + H2SO4(aq) CaSO4(s) + H2(g)
Kurva X (lihat gambar di bawah) menunjukkan volume gas Hidrogen hasil reaksi 50 ml
larutan H2SO40,5 M yang dilangsungkan pada suhu kamar. Manakah perlakuan berikut ini
yang akan menghasilkan kurva Y?
I. Digunakan 100 ml H2SO40,5M
volume

II. Digunakan 50 ml H2SO41M

H2

III. Reaksi dilangsungkan pada suhu 30 C
X
Y

VI. Dilangsungkan pada wadah bertekanan
tinggi

Waktu
a. I, II, III, IV

d. III dan IV

b. I, II, dan III

e. II, III, dan IV

c. I dan II
25. Energi minimum yang diperlukan sebagai syarat terjadinya reaksi disebut . . . .
a. Energi kinetik

d. Energi kisi

b. Energi potensial

e. Energi hidrasi

c. Energi aktivasi
26. Tumbukan antar molekul di dalam suatu reaksi kimia....
a. Tidak selalu menghasilkan reaksi kimia
b. Berkurang dengan naiknya suhu
c. Berkurang dengan memperkecil partikel pereaksi
d. Berkurang dengan penambahan konsentrasi
e. Selalu menyebabkan terjadinya reaksi
27. Dibawah ini merupakan faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori
tumbukan, kecuali . . . .
a. Konsentrasi reaktan

d. Tekanan

b. Luas permukaan sentuh

e. Temperatur

c. Katalis
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28. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini:
I. Konsentrasi dan luas permukaan berbanding terbalik dengan frekuensi tumbukan
partikel
II. Katalis menaikkan energi pengaktifan reaksi
III. Naiknya temperatur pada saat reaksi akan menaikkan energi kinetik partikel
IV. Naiknya energi kinetik akan mengakibatkan peluang terjadinya tumbukan bertambah
V. Penambahan lebih banyak katalis tidak akan mengubah jumlah produk
Manakah dari pernyataan berikut ini yang salah mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan?
a. I dan II

d. IV dan V

b. III dan IV

e. V saja

c. I, II, dan III
29. Reaksi pembentuan amoniak dari gas nitrogen dan hidrogen adalah sebagai berikut:
N2(g) + 3H2 (g) 2NH3 (g)
Di dalam laboratorium reaksi ini berjalan sangat lambat. Akan tetapi, di dalam dunia
industri reaksi ini dapat dimodifikasi sehingga berjalan lebih efektif dan murah. Berikut
ini perlakuan yang dapat mempercepat laju reaksi pembentukan NH3 yang benar adalah . .
..
a. Memperbesar tekanan pada sistem
b. Menurunkan temperatur agar tidak berlebih
c. Menambahkan konsentrasi gas nitrogen sebanyak-banyaknya agar amoniak melimpah
d. Menambahkan sedikit katalis
e. Menurunkan konsentrasi gas hidrogen untuk menghemat biaya
Untuk soal nomor 30-31, perhatikan grafik berikut.
Energi Potensial
\

Reaksi kimia tanpa katalis

Reaksi kimia dengan katalis

Jalannya reaksi
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30. Berdasarkan grafik di atas, reaksi tanpa katalis memiliki energi potensial yang lebih
besar daripada reaksi dengan menggunakan katalis disebabkan karena . . . .
a. Mekanisme reaksi kimia tanpa katalis memerlukan energi yang lebih besar untuk
berlangsung
b. Mekanisme reaksi kimia tanpa katalis lebih sederhana daripada reaksi kimia dengan
katalis
c. Mekanisme reaksi kimia tanpa katalis memerlukan energi yang lebih kecil untuk
berlangsung
d. Mekanisme reaksi kimia tanpa katalis memiliki beberapa tahap reaksi
e. Mekanisme reaksi kimia tanpa katalis berjalan lebih singkat
31. Terbentuknya tahapan-tahapan dalam reaksi kimia setelah penambahan katalis pada
grafik di atas membuktikan fungsi katalis yaitu . . . .
a. Menurunkan energi aktivasi suatu reaksi
b. Bekerja spesifik
c. Mengubah perubahan entalpi reaksinya
d. Ikut dalam reaksi tetapi akan terbentuk kembali di akhir reaksi
e. Memberikan alternatif jalan reaksi lain yang lebih cepat
Untuk soal nomor 32-34, perhatikan grafik berikut.

32. Reaksi dekomposisi asam format ditulis sebagai berikut:
HCOOH (aq) H2O (l)+ CO (g)
Jalannya reaksi yang menggunakan katalis asam ini dapat digambarkan dalam grafik
sebagai berikut:
Energi Potensial

A

D
B

C

Jalannya reaksi
Penjelasan tahapan reaksi yang salah adalah . . . .
a. Tahapan A merupakan reaksi antara asam format dengan katalis asam
b. Pada tahapan B, terbentuk senyawa transisi
c. Pada tahapan D, katalis terbentuk kembali
d. Pada tahapan D, terbentuk air dan gas karbon monoksida
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e. Pada tahapan C, senyawa yang terbentuk stabil
33. Berbedanya energi potensial tiap-tiap tahapan disebabkan karena . . . .
a. Setiap tahapan memiliki kesulitan bereaksi yang berbeda, tergantung jenis
pereaksinya
b. Kerja katalis tidak optimal
c. Laju reaksi tiap tahapan yang tidak konstan
d. Produk reaksi tiap tahapan yang berbeda-beda
e. Kurangnya jumlah reaktan
34. Dari grafik di atas, semakin tinggi energi potensial suatu reaksi maka . . . .
a. Akan semakin rendah energi aktivasi reaksi
b. Akan semakin cepat reaksi kimia akan berlangsung
c. Akan semakin sulit reaksi berlangsung
d. Akan semakin banyak produk yang dihasilkan
e. Akan semakin banyak reaktan yang dibutuhkan
35. Grafik hubungan antara katalis dan energi pengaktifan :

Energi pengaktifan yang merupakan tahap penentu laju reaksi ditunjukkan oleh . . . .
a. Ea1

d. Ea4

b. Ea2

e.

Ea5

c. Ea3
36. Penggunaan katalis pada grafik ditunjukkan oleh . . . .
a. Berubahnya Ea1 menjadi Ea2
b. Berubahnya Ea3 menjadi Ea4
c. Berubahnya Ea2 menjadi Ea3
d. Berubahnya Ea4 menjadi Ea5
e. Berubahnya Ea1 menjadi Ea5
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37. Zat antara (transisi) dalam mekanisme reaksi di atas adalah . . . .
a. A dan B

d. AC

b. B dan C

e. AC dan ABC

c. C
38. Perubahan entalpi reaksi dari grafik di atas dapat dihitung dengan cara . . . .
a. Ea1 + Ea2

d. Ea1 – Ea4

b. Ea1 – ( Ea2 + (Ea2 - Ea3)

e. Ea4- Ea2

c. ( Ea2 + (Ea2 - Ea3) – Ea1
39. Grafik antara PE (Potential Energy/energi potensial) dan progress of reaction (jalannya
reaksi) dibawah ini menunjukkan reaksi kimia yang berkatalis dan tidak berkatalis.
berdasarkan grafik, pernyataan yang benar mengenai energi aktivasi dan perubahan
entalpi dibawah ini adalah. . . .

a. Energi aktivasi 5 kj, perubahan entalpi -15 kj
b. Energi aktivasi 10 kj, perubahan entalpi 15 kj
c. Energi aktivasi 15 kj, perubahan entalpi -15 kj
d. Energi aktivasi 25 kj, perubahan entalpi 15 kj
e. Energi aktivasi 50 kj, perubahan entalpi -15 kj
40. Manakah satu diantara pernyataan berikut yang tidak benar tentang tetapan laju reaksi
(k)?
a. Nilainya bertambah jika digunakan katalisator
b. Nilainya bertambah jika energi aktivasi makin besar
c. Nilainya tidak berubah meskipun konsentrasi pereaksi diperbesar
d. Satuannya bergantung pada orde reaksi
e. Nilainya bertambah jika suhu dinaikkan
41. Data untuk reaksi : P + Q

No
1
2

[P]
mol/lt
0,1
0,3

[Q]
mol/lt
0,1
0,3



hasil, adalah sebagai berikut :

Laju
(mol/lt dt)
2,2 x 10-4
19,8 x 10-4
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3
0,1
0,3
6,6 x 10-4
maka grafik yang menggambarkan orde reaksi terhadap P adalah … .
a.

c.

e.

v

v

v
(P)

(P)

b.

(P)

d.

v

v
(P)

42. Reaksi : A

(P)



hasil

memiliki persamaan laju reaksi : v = k (A), jika satuan konsentrasi dinyatakan dalam mol
L-1, maka satuan dari tetapan laju reaksi, k adalah . . . .
a. S

d. L mol-1S-1

b. S-1

e. molS-1

c. mol L-1S-1
43. Reaksi: NO(g) + Cl2(g)  NOCl memiliki data :
No

[NO]
[Cl2(g)]
mol/lt
mol/lt
1
0,5
0,5
2
0,5
0,15
3
0,15
0,5
maka orde reaksinya adalah … .

Laju
(mol/lt/dt)
1 x 10-3
3 x 10-3
9 x 10-3

a. 1

d. 3

b. 0

e. 4

c. 2
44. Berapakan nilai K pada reaksi orde 1 untuk reaksi A  B jika disajikan data di bawah ini:
Waktu (sekon)
[A] (mol/liter)
0
1,76
6
0,88
12
0,44
18
0,22
a. 0,33
b. 0,28
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c. 0.23
d. 0.17
45. Untuk reaksi A + B

e. 0.12


C diperoleh data sebagai berikut :

[A] molar [B] molar Laju,
molar/menit
0,01
0.20
0,02
0,02
0,20
0,08
0,02
0,40
0,16
0,03
0,60
0,54
Harga tetapan laju reaksi (k) untuk reaksi tersebut adalah . . . .
a. 1000

d. 0,02

b. 500

e. 0,001

c. 10
46. Pada proses kontak (industri pembuatan asam sulfat), katalis apakah yang sering
digunakan agar reaksi menjadi ekonomis dan laju reaksinya lebih cepat?
a. Besi

d. Platina

b. Nikel

e. Oksida nitrogen

c. Vanadium oksida
47. O2 (g) + 2SO2 (g) 2SO3(g)
2NO (g) + O2(g) 2NO2(g)

(energi aktivasi tinggi)
(energi aktivasi rendah)

2NO2 (g) + 2SO2 (g) 2SO3 (g)+ 2NO (g) (energi aktivasi rendah)
Pada mekanisme reaksi di atas, senyawa yang berfungsi sebagai katalis adalah . . . .
a. O2

d. SO2

b. NO

e. SO3

c. NO2
Untuk soal nomor 48-49 menggunakan data berikut.
Mekanisme reaksi penguraian nitrogen dioksida sebagai berikut:
Cl2 + 2NO2 2NO2 + 2ClO

tahap 1

ClO + ClO  Cl2 + O2

tahap 2

2NO2 2N2 + O2

tahap 3

48. Reaksi pada tahap berapakah peran katalis bekerja?
a. Tahap 1

d. Tahap 1 dan 2

b. Tahap 2

e. Tahap 2 dan 3

c. Tahap 3
49. Berdasarkan mekanisme reaksi di atas, dapat membuktikan peran katalis dalam suatu
reaksi yaitu . . . .
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a. katalis hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit
b. katalis menurunkan energi pengaktifan reaksi tetapi tidak mengubah perubahan entalpi
reaksinya
c. katalis dapat diracuni zat-zat tertentu
d. katalis mempunyai aksi yang spesifik
e. katalis dapat terlibat dalam suatu reaksi, akan tetapi terbentuk kembali
50. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini:
I. Lebih banyak penggunaan katalis, maka reaksi akan semakin cepat
II. Katalis menurunkan energi pengaktifan reaksi dan mengubah perubahan entalpi reaksi
III. Katalis dapat diracuni oleh zat tertentu
IV. Katalis mengubah mekanisme reaksi dengan menyediakan alternatif mekanisme lain
V. Penambahan katalis akan menguntungkan karena produk akan semakin banyak
Manakah dari pernyataan berikut ini yang benar mengenai fungsi katalis dalam berbagai
reaksi kimia di alam . . . .
a. I dan II

d. IV dan V

b. III dan IV

e. V saja

c. I, II, dan III
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Lampiran 4
LEMBAR JAWAB UJI COBA SOAL MATERI LAJU REAKSI
Nama
Kelas
No. Absen

:
:
:

1

A

B

C

D

E

26

A

B

C

D

E

2

A

B

C

D

E

27

A

B

C

D

E

3

A

B

C

D

E

28

A

B

C

D

E

4

A

B

C

D

E

29

A

B

C

D

E

5

A

B

C

D

E

30

A

B

C

D

E

6

A

B

C

D

E

31

A

B

C

D

E

7

A

B

C

D

E

32

A

B

C

D

E

8

A

B

C

D

E

33

A

B

C

D

E

9

A

B

C

D

E

34

A

B

C

D

E

10

A

B

C

D

E

35

A

B

C

D

E

11

A

B

C

D

E

36

A

B

C

D

E

12

A

B

C

D

E

37

A

B

C

D

E

13

A

B

C

D

E

38

A

B

C

D

E

14

A

B

C

D

E

39

A

B

C

D

E

15

A

B

C

D

E

40

A

B

C

D

E

16

A

B

C

D

E

41

A

B

C

D

E

17

A

B

C

D

E

42

A

B

C

D

E

18

A

B

C

D

E

43

A

B

C

D

E

19

A

B

C

D

E

44

A

B

C

D

E

20

A

B

C

D

E

45

A

B

C

D

E

21

A

B

C

D

E

46

A

B

C

D

E

22

A

B

C

D

E

47

A

B

C

D

E

23

A

B

C

D

E

48

A

B

C

D

E

24

A

B

C

D

E

49

A

B

C

D

E

25

A

B

C

D

E

50

A

B

C

D

E
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Lampiran 5

Kunci Jawaban Soal UjiCoba

1. A

11. C

21. E

31. C

41. E

2. C

12. A

22. B

32. E

42. C

3. D

13. D

23. A

33. A

43. C

4. D

14. E

24. E

34. C

44. D

5. D

15. B

25. C

35. B

45. E

6. D

16. C

26. A

36. A

46. C

7. B

17. B

27. C

37. E

47. C

8. C

18. E

28. A

38. E

48. A

9. E

19.C

29. C

39. B

49. E

10. D

20. A

30. A

40. B

50. A
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Lampiran 6

DAFTAR NAMA SISWA UJI COBA
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Kode
UC - 01
UC - 02
UC - 03
UC - 04
UC - 05
UC - 06
UC - 07
UC - 08
UC - 09
UC - 10
UC - 11
UC - 12
UC - 13
UC - 14
UC - 15
UC - 16
UC - 17
UC - 18
UC - 19
UC - 20
UC - 21
UC - 22
UC - 23
UC - 24
UC - 25
UC - 26
UC - 27
UC - 28
UC - 29
UC - 30
UC - 31
UC - 32
UC - 33
UC - 34

NAMA SISWA
A. RinciyaniPutri
Abdul Qoyum
AlfidaNur Indah Sari
Anita AmaliaSaputri
AnjasmaraCaturWiguna
AnnisaSuminar
AsaroAprilianti
AsmiaYulindaUtami
DadangKurniawan
DyahListiana
FajarShidik
FatihulFurqonAzmi
FirdaAuliyani
FristiaSalsafatulHukmi
GinansihNurAriska
ItaImansari
Hana FitriMulyani
LaeniMillati
MaytiRizqiyaHandini
Muhammad Riva Afgani
QodhyanFatahillah
RenitaMuzalfah
RestuIstiyaRaharjo
RiyanBagusWibowo
Riyani Rima Dewi
Rizal Imana
SyifaurRahma
SetyoNugroho
Tu’thiAlawiyah
VinniZagitaHandayani
Vita SantiNugraheni
Yogi Pradana
YuliSetyoAriani
YusrinaAmniAdzhara
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Lampiran 7

PERUBAHAN SOAL
No

Nomor butir

Nomor butir

soal uji coba

soal postest

1.

1

1

2.

2

3.

No

Nomor butir

Nomor butir

soal uji coba

soal postest

26.

26

16

2

27.

27

17

3

3

28.

28

18

4.

4

4

29.

29

19

5.

5

-

30.

30

-

6.

6

-

31.

31

20

7.

7

-

32.

32

-

8.

8

5

33.

33

-

9.

9

6

34.

34

-

10.

10

7

35.

35

-

11.

11

-

36.

36

21

12.

12

-

37.

37

22

13.

13

8

38.

38

-

14.

14

-

39.

39

-

15.

15

9

40.

40

25

16.

16

-

41.

41

26

17.

17

10

42.

42

-

18.

18

11

43.

43

27

19.

19

-

44.

44

-

20.

20

12

45.

45

-

21.

21

13

46.

46

28

22.

22

-

47.

47

29

23.

23

-

48.

48

-

24.

24

14

49.

49

-

25.

25

15

50.

50

30
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KISI-KISI SOAL UJI COBA
Materi Pokok
: Laju Reaksi
Kelas/Program
: XI/IPA
Semester
: 1 (satu)
Standar Kompetensi : memahami kinetika reaksi, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam kehidupan sehari-hari.
Alokasi Waktu
: 2 x 45 menit
Kompetensi Dasar
Indikator
Jenjang soal
C1
C2
C3
Mendeskripsikan pengertian laju
1,2
3
4
 Menghitung konsentrasi larutan
reaksi dengan melakukan
o Menghitung laju reaksi berdasarkan perubahan
5
6,7
percobaan tentang faktor-faktor
konsentrasi pereaksi atau produk.
yang mempengaruhi laju reaksi
o Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju
8
9
10
reaksi (konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis)
melalui percobaan.
11, 12, 13
 Menafsirkan grafikdari data percobaan tentang faktorfaktor yang mempengaruhi laju reaksi.
Memahami teori tumbukan untuk o Menjelaskan pengaruh konsentrasi, luas permukaan
15,16
menjelaskan faktor-faktor
bidang sentuh dan suhu terhadap laju reaksi
penentu laju reaksi dan orde
berdasarkan teori tumbukan.
reaksi serta terapannya dalam
o Membedakan diagram energi potensial dari reaksi kimia
18
19, 20
kehidupan sehari-hari
dengan menggunakan katalis dan yang tidak
menggunakan katalis.
21, 22
23,24
 Menjelaskan pengertian, peranan katalis dan energi
pengaktifan dengan menggunakan diagram.
25,26
27
 Menentukan orde reaksi dan tetapan laju reaksi (k).
29
 Menjelaskan peranan katalis dalam mahluk hidup dan 28
industri.
6
12
9
Jumlah

14

4

17

3

Persentase (%)

20

40

30

Jumlah
C4
4
3
3

3

4

30

3
3

3

30

10

100
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Soal Pretes dan Postes
Mata Pelajaran
Pokok Bahasan
Kelas/ Semester
Waktu

: Kimia
: Laju Reaksi
: XI/ I
: 90 menit

Petunjuk Pengisian :
 Tulislah terlebih dahulu nama, kelas, dan nomor urut anda dalam lembar jawab
yang telah disediakan.
 Berdoalah sebelum mengerjakan dan kerjakan dengan baik. Tiap-tiap butir soal
pahami dulu maknanya sebelum dijawab.
 Dahulukan menjawab soal-soal yang anda anggap mudah.
 Pilihlah jawaban yang tepat dengan memberikan tanda (X) pada jawaban a, b,
c, d atau e yang anda anggap benar.
 Apabila anda ingin mengoreksi jawaban, coretlah dua garis mendatar jawaban
yang salah dan beri tanda silang pada jawaban yang anda anggap benar.
Contoh
Pilihan semula : A B C D E
Dibetulkan
: A B C D E
 Periksalah kembali pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas.
18.

Pernyataan di bawah ini yang benar mengenai pengertian molaritas adalah . . . .

f. Jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan
g. Massa zat terlarut dalam 100 gram larutan
h. Jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut
i. jumlah mol ekivalen dalam satu liter larutan
j. Perbandingan antara mol pelarut dan mol terlarut
19.

Pada proses pengenceran suatu larutan, komponen yang tidak berubah adalah . . . .

f. Volume

i. Mol zat pelarut

g. Kadar

j. Molaritas

h. Mol zat terlarut
20.

Untuk membuat 200 mL larutan KOH 2M diperlukan KOH murni sebanyak . . . .
(Ar H=1, O=16, K=39)

a. 0,4 gram

d. 22,4 gram

b. 2,24 gram

e. 560 gram

c. 5,6 gram
21.

Berapa mL larutan H2SO4 5M harus diambil untuk membuat 100 mL larutan H2SO4

0,5M?
a. 12,5 mL b. 12 mL

c. 11,5 mL

d. 10 mL

e. 15 mL
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22.

Pernyataan di bawah ini yang benar mengenai laju reaksi pada persamaan reaksi
2NOBr2(g) 2NO(g) + Br(g) adalah . . . .

f. Laju hilangnya NOBr setara dengan laju terbentuknya Br2.
g. Laju hilangnya NOBr dua kali lipat dari laju terbentuknya NO.
h. Laju hilangnya NOBr setengah dari laju terbentuknya Br2.
i. Laju terbentuknya NO sama dengan laju terbentuknya Br2
j. Laju terbentuknya NO dua kali lipat dari laju terbentuknya Br2
23. Suatu reaksi dengan: v = k [A]2[B] jika konsentrasi A dan B diperbesar 4 kali maka laju
reaksi menjadi...semula.
a. 4 kali

d. 32 kali

b. 8 kali

e. 64 kali

c. 16 kali
24. Untuk reaksi A + B → C, ternyata bila konsentrasi awal A dinaikkan menjadi dua kali
pada konsentrasi B tetap, laju reaksi menjadi dua kali lebih besar. Jika konsentrasi awal
A dan B masing –masing dinaikkan tiga kali, laju reaksi menjadi 27 kali lebih besar.
Persamaan laju reaksinya adalah . . . .
a. V = k [A][B]

d. V = k [A][B]2

b. V = k [A]2[B]2

e. V = k [A]2[B]

c. V = k [A]2
25. Kenaikan suhu akan mempercepat laju reaksi, karena kenaikan suhu … .
a. Dapat memperluas permukaan zat
b. Dapat menaikkan energi aktivasi pereaksi
c. Dapat memperbesar tekanan
d. Dapat memperbesar energi kinetik molekul pereaksi
e. Dapat menaikkan konsentrasi pereaksi
26. Perhatikan data percobaan penguraian H2O2 dengan penambahan sedikit zat sebagai
berikut:
No

Zat yang ditambahkan

Terbentuknya gas

1.

Larutan NaCl

Lambat

2.

Larutan FeCl2

Cepat

3.

Larutan MnCl2

Cepat

4.

Serbuk MnO

Cepat
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5.

Air

Lambat

6.

Larutan CoCl2

Cepat

Berdasarkan data tersebut ion yang bertindak sebagai katalis adalah...
a. Fe3+, O2-, dan Cl-

d. Co2+ dan Fe3+

b. Mn2+, Fe3+ dan Co2+

e. Co2+ dan Cl

c. Na+, O2-, dan Fe3+
10. Perhatikan tabel di bawah ini:
Massa/bentuk
Konsentrasi B
Suhu (C)
zat A
(mol/L)
6.
5 gram serbuk
0,1
25
7.
5 gram larutan
0,1
25
8.
5 gram padat
0,1
25
9.
5 gram larutan
0,2
25
10.
5 gram larutan
0,1
35
Berdasarkan tabel data percobaan, pernyataan berikut ini yang salah adalah . . . .
Percobaan

b. Percobaan ini memiliki 3 variabel bebas: konsentrasi, suhu, dan bentuk zat
c. Percobaan 4 lebih cepat laju reaksinya dibandingkan dengan percobaan 1 disebabkan
luas permukaan zat A dan konsentrasi B pada percobaan 4 yang lebih besar
d. Percobaan 3 merupakan percoabaan yang paling lambat laju reaksinya karena zat A
memiliki luas permukaan kecil
e. Percobaan percobaan 2 memiliki laju reaksi tercepat karena zat A berbentuk larutan
sehingga luas permukaan besar
f. Percobaan 4 memiliki laju reaksi yang lebih cepat dari percobaan 2 karena konsentrasi
B yang lebih tinggi
11. Urutan laju reaksi dari yang paling cepat menuju yang paling lambat berdasarkan tabel
pengamatan percobaan di atas adalah . . . .
a. 1-2-3-4-5

d. 4-5-2-1-3

b. 2-1-4-3-5

e. 5-4-1-2-3

c. 3-2-5-4-1
Untuk soal nomor 12-13 menggunakan data berikut.
Suatu percobaan mereaksikan batu pualam berbentuk kepingan kasar dan kepingan halus
dengan larutan HCl menghasilkan gas yang diukur volumenya dalam waktu tertentu.
Grafik hasil percobaan digambarkan sebagai berikut:
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Jumlah gas
Keterangan
A: Kepingan halus
B
A

B: Kepingan kasar
Waktu

12. Grafik di atas menunjukkan bahwa kepingan yang lebih halus menghasilkan gradien
(kemiringan) kurva pada awal reaksi yang lebih besar daripada kepingan kasar. Hal ini
disebabkan . . . .
a. Reaksi kepingan halus berakhir lebih awal daripada reaksi kepingan kasar
b. Reaksi kepingan kasar berakhir lebih awal daripada reaksi kepingan halus
c. Kepingan halus bereaksi lebih lambat
d. Kepingan kasar bereaksi lebih cepat
e. Pada dasarnya baik kepingan halus maupun kepingan kasar memiliki kecepatan reaksi
yang sama
13. Pernyataan yang benar berdasarkan grafik di atas adalah . . . .
a. Kepingan pualam kasar menghasilkan gas dengan volume lebih besar dibandingkan
dengan pualam halus.
b. Kepingan pualam halus menghasilkan gas dengan volume lebih besar dibandingkan
dengan pualam kasar.
c. Kepingan pualam kasar menghasilkan volume gas yang lebih kecil dikarenakan
reaksinya yang lambat
d. Kepingan pualam halus menghasilkan volume gas yang lebih besar karena reaksinya
yang cepat
e. Kepingan pualam halus dan kasar menghasilkan volume gas yang sama
14. Perhatikan persamaan reaksi berikut:
Ca (s) + H2SO4(aq) CaSO4(s) + H2(g)
Kurva X (lihat gambar di bawah) menunjukkan volume gas Hidrogen hasil reaksi 50 ml
larutan H2SO40,5 M yang dilangsungkan pada suhu kamar. Manakah perlakuan berikut ini
yang akan menghasilkan kurva Y?
II. Menambahkan volume larutan H2SO4
volume

II. Menaikkan konsentrasilarutan H2SO4

H2

III. Menaikkan suhu reaksi
X
Y

VI. Dilangsungkan pada wadah bertekanan
tinggi
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Waktu
a. I, II, III, IV

d. III dan IV

b. I, II, dan III

e. II, III, dan IV

c. I dan II
15. Energi minimum yang diperlukan sebagai syarat terjadinya reaksi disebut . . . .
a. Energi kinetik

d. Energi kisi

b. Energi potensial

e. Energi hidrasi

c. Energi aktivasi
16. Tumbukan antar molekul di dalam suatu reaksi kimia....
f. Tidak selalu menghasilkan reaksi kimia
g. Berkurang dengan naiknya suhu
h. Berkurang dengan memperkecil partikel pereaksi
i. Berkurang dengan penambahan konsentrasi
j. Selalu menyebabkan terjadinya reaksi
17. Dibawah ini merupakan faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori
tumbukan, kecuali . . . .
a. Konsentrasi reaktan

h. Tekanan

f. Luas permukaan sentuh

i. Temperatur

g. Katalis
18. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini:
I. Konsentrasi dan luas permukaan berbanding terbalik dengan frekuensi tumbukan
partikel
II. Katalis menaikkan energi pengaktifan reaksi
III. Naiknya temperatur pada saat reaksi akan menaikkan energi kinetik partikel
IV. Naiknya energi kinetik akan mengakibatkan peluang terjadinya tumbukan bertambah
V. Penambahan lebih banyak katalis tidak akan mengubah jumlah produk
Manakah dari pernyataan berikut ini yang salah mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan?
a. I dan II
b. III dan IV
c. I, II, dan III
d. IV dan V
e. V saja
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19. Reaksi pembentuan amoniak dari gas nitrogen dan hidrogen adalah sebagai berikut:
N2(g) + 3H2 (g) 2NH3 (g)
Di dalam laboratorium reaksi ini berjalan sangat lambat. Akan tetapi, di dalam dunia
industri reaksi ini dapat dimodifikasi sehingga berjalan lebih efektif dan murah. Berikut
ini perlakuan yang dapat mempercepat laju reaksi pembentukan NH3 yang benar adalah . .
..
a. Memperbesar tekanan pada sistem
b. Menurunkan temperatur
c. Menambahkan konsentrasi gas nitrogen sebanyak-banyaknya
d. Menambahkan sedikit katalis
e. Menurunkan konsentrasi gas hidrogen
20. Terbentuknya tahapan-tahapan dalam reaksi kimia setelah penambahan katalis
membuktikan fungsi katalis yaitu . . . .
a. Menurunkan energi aktivasi suatu reaksi
b. Bekerja spesifik
c. Mengubah perubahan entalpi reaksinya
d. Ikut dalam reaksi tetapi akan terbentuk kembali di akhir reaksi
e. Memberikan alternatif jalan reaksi lain yang lebih cepat
21. Grafik antara PE (Potential Energy/energi potensial) dan progress of reaction (jalannya
reaksi) dibawah ini menunjukkan reaksi kimia yang berkatalis dan tidak berkatalis.

berdasarkan grafik, pernyataan yang benar mengenai energi aktivasi dan perubahan
entalpi dibawah ini adalah. . . .
f. Energi aktivasi 5 kj, perubahan entalpi 5 kj
g. Energi aktivasi 10 kj, perubahan entalpi 15 kj
h. Energi aktivasi 15 kj, perubahan entalpi 10 kj
i. Energi aktivasi 25 kj, perubahan entalpi 50 kj
j. Energi aktivasi 50 kj, perubahan entalpi 25 kj
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22. Pernyataan yang benar mengenai energi aktivasi dan energi potensial reaksi di bawah ini
adalah . . . .
a. Pemberian katalis tidak akan mempengaruhi energi potensial reaksi
b. Reaksi tanpa katalis memiliki energi potensial awal yang lebih tinggi dari reaksi
dengan katalis
c. Penurunan energi potensial di akhir reaksi dipengaruhi oleh penambahan katalis
d. Penurunan energi aktivasi dapat menyebabkan penurunan pada nilai perubahan entalpi
reaksi
e. Katalis akan menurunkan energi aktivasi dan energi potensial reaksi
Untuk soal nomor 21-22 perhatikan gambar di bawah ini:

23.

Bekerjanya fungsi katalis dalam reaksi pada grafik ditunjukkan oleh . . . .

a. Berubahnya Ea1 menjadi Ea2
b. Berubahnya Ea3 menjadi Ea4
c. Berubahnya Ea2 menjadi Ea3
d. Berubahnya Ea4 menjadi Ea5
e. Berubahnya Ea1 menjadi Ea5
24. Zat antara (transisi) yang terbentuk dalam mekanisme reaksi di atas adalah . . . .
a. A dan B

d. AC

b. B dan C

e. AC dan ABC

c. C
25. Manakah satu diantara pernyataan berikut yang tidak benar tentang tetapan laju reaksi
(k)?
a. Nilainya bertambah jika digunakan katalisator
b. Nilainya bertambah jika energi aktivasi makin besar
c. Nilainya tidak berubah meskipun konsentrasi pereaksi diperbesar
d. Satuannya bergantung pada orde reaksi
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e. Nilainya

bertambah

26. Data untuk reaksi : P + Q



jika

suhu

dinaikkan

hasil, adalah sebagai berikut :

No

[P]
[Q]
Laju
mol/lt
mol/lt
(mol/lt dt)
1
0,1
0,1
2,2 x 10-4
2
0,2
0,3
19,8 x 10-4
3
0,1
0,3
6,6 x 10-4
maka grafik yang menggambarkan orde reaksi terhadap P adalah … .
a.

c.
v

v

v

(P)
(P)

b.

(P)

d.

v

v
(P)

(P)

e.
27. Dari hasil percobaan diperoleh data sebagai berikut:
[BrO3-] awal (M)

[Br-] awal (M)

[H+] (M)

Waktu reaksi

0,4

0,24

0,01

150

0,8

0,24

0,01

75

0,4

0,72

0,01

50

0,8

0,24

0,02

18

Berdasarkan tabel di atas, hitung nilai k dari reaksi
[BrO3-](aq)+ [Br-](aq)+ 6H+(aq)3Br2(aq)+ 3H2O(l)
a. 694,5

d. 14,5

b. 60,4

e. 5,6

c. 18,1
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28. Pada proses kontak (industri pembuatan asam sulfat), katalis apakah yang sering
digunakan agar reaksi menjadi ekonomis dan laju reaksinya lebih cepat?
a. Besi

d. Platina

b. Nikel

e. Oksida nitrogen

c. Vanadium oksida
29. O2 (g) + 2SO2 (g) 2SO3(g)
2NO (g) + O2(g) 2NO2(g)

(tahap 1)
(tahap 2)

2NO2 (g) + 2SO2 (g) 2SO3 (g)+ 2NO (g) (tahap 3)
Pada mekanisme reaksi di atas, senyawa yang berfungsi sebagai katalis adalah . . . .
a. O2

d. SO2

b. NO

e. SO3

c. NO2
30. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini:
I. Lebih banyak penggunaan katalis, maka reaksi akan semakin cepat
II. Katalis menurunkan energi pengaktifan reaksi dan mengubah perubahan entalpi reaksi
III. Katalis dapat diracuni oleh zat tertentu
IV. Katalis mengubah mekanisme reaksi dengan menyediakan alternatif mekanisme lain
V. Penambahan katalis akan menguntungkan karena produk akan semakin banyak
Manakah dari pernyataan berikut ini yang benar mengenai fungsi katalis dalam berbagai
reaksi kimia di alam . . . .
f. I dan II
g. III dan IV
h. I, II, dan III
i. IV dan V
j. V saja
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Lampiran 10

Kunci Jawaban Soal Pretes-Postes

1. A

11. E

21. A

2. C

12. A

22. E

3. D

13. E

23. D

4. D

14. E

24. B

5. C

15. A

25. E

6. E

16. C

26. A

7. D

17. C

27. A

8. D

18. E

28. C

9. B

19. B

29. A

10. B

20. A

30. A
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Lampiran 11
LEMBAR JAWAB SOAL MATERI LAJU REAKSI
Nama
Kelas
No. Absen

:
:
:

1

A

B

C

D

E

26

A

B

C

D

E

2

A

B

C

D

E

27

A

B

C

D

E

3

A

B

C

D

E

28

A

B

C

D

E

4

A

B

C

D

E

29

A

B

C

D

E

5

A

B

C

D

E

30

A

B

C

D

E

6

A

B

C

D

E

31

A

B

C

D

E

7

A

B

C

D

E

32

A

B

C

D

E

8

A

B

C

D

E

33

A

B

C

D

E

9

A

B

C

D

E

34

A

B

C

D

E

10

A

B

C

D

E

35

A

B

C

D

E

11

A

B

C

D

E

36

A

B

C

D

E

12

A

B

C

D

E

37

A

B

C

D

E

13

A

B

C

D

E

38

A

B

C

D

E

14

A

B

C

D

E

39

A

B

C

D

E

15

A

B

C

D

E

40

A

B

C

D

E

16

A

B

C

D

E

41

A

B

C

D

E

17

A

B

C

D

E

42

A

B

C

D

E

18

A

B

C

D

E

43

A

B

C

D

E

19

A

B

C

D

E

44

A

B

C

D

E

20

A

B

C

D

E

45

A

B

C

D

E

21

A

B

C

D

E

46

A

B

C

D

E

22

A

B

C

D

E

47

A

B

C

D

E

23

A

B

C

D

E

48

A

B

C

D

E

24

A

B

C

D

E

49

A

B

C

D

E

25

A

B

C

D

E

50

A

B

C

D

E
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Lampiran 12
KISI-KISI PENILAIAN AFEKTIF SISWA
Nama Sekolah
: SMAN 01 Bumiayu
Mata Pelajaran
: Kimia
Kelas / Semester
: XI / 1
Materi Pokok
: Laju Reaksi
Tujuan

: Untuk mengetahui sikap siswa dan guru dalam proses pembelajaran

kimia.
No.

Aspek

1.

Perhatian

2.

Interaksi

3.

Sikap

4.

Kedisiplinan

5.

Kejujuran

6.

Toleransi

Indikator

Jumlah item

Perhatian selama proses pembelajaran

2

Interaksi dalam penyampaian materi
Interaksi dalam diskusi

5

Perilaku selama proses pembelajaran

5

Kedisiplinan dalam kehadiran dan
pengumpulan tugas

3

Kejujuran dalam evaluasi

3

Toleransi dan saling membantu
terhadap sesama teman

2
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PEDOMAN PENILAIAN
HASIL BELAJAR AFEKTIF
: SMAN 1 Bumiayu
: Kimia
: XI / 1
: Laju Reaksi

Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas / Semester
Materi Pokok

I. Panduan Skoring
Jika :
a. Jawaban Ya, maka : skor 1 (satu)
b. Jawaban Tidak, maka : skor 0 (nol)
II. Kriteria Penskoran
Rumus yang digunakan untuk menghitung skor siswa sebagai berikut :
Nilai = skor x 5
Sedangkan kriteria nilai afektif sebagai berikut :
Sangat baik
: 85 < skor ≤ 100
Baik
: 70 < skor ≤ 85
Cukup
:55 < skor ≤ 70
Kurang
:40 < skor ≤ 55
Sangat kurang :25 < skor ≤ 40
Rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata nilai tiap indikator :
Nilai =
Sedangkan kategori nilai afektif tiap indikator adalah sebagai berikut :
Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat rendah

: 0,81< x ≤ 1,00
: 0,61< x ≤ 0,80
: 0,41< x ≤ 0,60
: 0,21< x ≤ 0,40
: 0,00< x ≤ 0,20
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Lampiran 13
Nama
:
Kelas
:
No. Absen
:
Petunjuk Pengisian
Berilah tanda check (√) pada kolom Ya dan Tidak jika hal tersebut dilakukan oleh
siswa.
No.
Aspek yang diamati
Ya
A. Perhatian
1. Siswa memperhatikan saat guru menjelaskan materi.
2. Tidak membuat kegaduhan selama pembelajaran berlangsung.
B. Interaksi
3. Siswa mengajukan pertanyaan apabila ada materi yang belum
bisa dipahami.
4. Siswa berinisiatif menjawab pertanyaan guru mengenai materi
yang dibahas
5. Siswa mencatat materi yang disampaikan oleh guru
6. Siswa aktif bertanya dan menjawab saat berdiskusi
7. Siswa berinisiatif menyimpulkan materi yang dibahas dalam
diskusi
C. Sikap
8. Siswa menghormati guru dan teman
9. Siswa bersikap dan bertutur kata sopan kepada guru dan siswa
10. Siswa tidak memotong pembicaraan saat diskusi menyampaikan
pendapat
11. Siswa mendengarkan saat siswa lain berpendapat
12. Siswa berhati-hati saat menyampaikan
konsep/teori/prinsip/rumus untuk mempertahankan pendapat
D. Kedisiplinan
13. Siswa tepat waktu dalam mengumpulkan tugas
14. Siswa tidak terlambat masuk kelas
15. Siswa mengerjakan tugas sesuai yang guru berikan
E.
Kejujuran
16. Siswa tidak menyontek tugas atau pekerjaan rumah teman
17. Siswa menyampaikan dengan jujur hasil pengamatan setelah
percobaan
18. Siswa menyampaikan dengan jujur hasil diskusi kelompok
F.
Kerjasama dan toleransi
19. Siswa saling membantu memahamkan jika terjadi salah persepsi
atau masih belum jelas atau bingung tentang materi yang
dipelajari
20. Siswa saling bekerjasama dan berdiskusi saat mengerjakan
latihan soal yang diberikan guru

Tidak
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Lampiran 15

PEDOMAN PENILAIAN
ASPEK PSIKOMOTORIK SISWA
Nama Sekolah
: SMAN 1 Bumiayu
Mata Pelajaran
: Kimia
Kelas / Semester
: XI / 1
Materi Pokok
: Laju Reaksi
Judul Praktikum : Penentuan perubahan entalpi reaksi menggunakan data percobaa
Tujuan
: Mengukur kompetensi dan keterampilan siswa selama
praktikum
No.

1.

2.

Aspek yang diamati

Keterampilan mempersiapkan
praktikum

Keterampilan menggunakan alat
dan bahan praktikum

3.

Keterampilan melakukan
percobaan

4.

Kerjasama kelompok

Indikator
Kemampuan mempersiapkan alat
dan bahan sesuai diktat praktikum.

Kemampuan mengenali alat dan
bahan
Kemampuan mengukur volume
larutan
Kemampuan menggunakan pipet
tetes

Kemampuan melaksanakan
percobaan sesuai buku panduan
praktikum
Kemampuan melakukan kerjasama
dengan sesama anggota kelompok

5.

Kegiatan setelah praktikum

Merapikan kembali alat dan bahan
praktikum
Menyusun laporan praktikum

I. Panduan Skoring
Terdapat 4 parameter setiap indikator. Skor dengan jawaban “ya” adalah 1.
Sedangkan skor dengan jawaban “tidak” adalah 0. Ada 8 indikator sehingga total
parameter berjumlah 32. Jadi skor totalnya adalah 32.
II. Kriteria Penilaian
Rumus yang digunakan untuk menghitung skor siswa sebagai berikut :
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Nilai =

x 100

Sedangkan kategori nilai psikomotor sebagai berikut :
Sangat baik
: 85 < skor ≤ 100
Baik
: 70 < skor ≤ 85
Cukup
:55 < skor ≤ 70
Kurang
:40 < skor ≤ 55
Sangat kurang :25 < skor ≤ 40
Rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata nilai tiap aspek :
Nilai =
Sedangkan kategori nilai afektif tiap aspek adalah sebagai berikut :
Sangat tinggi
: 3,4 < x ≤ 4,0
Tinggi
: 2,8 < x ≤ 3,4
Sedang
: 2,2 < x ≤ 2,8
Rendah
: 1,6 < x ≤ 2,2
Sangat rendah
: 1,0 < x ≤ 1,6
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LEMBAR PENILAIAN PRAKTIKUM
Kelompok
Kelas

:
:

Petunjuk Pengisian
Berilah tanda check (√) pada kolom Ya dan Tidak jika hal tersebut dilakukan oleh
siswa.
No.
1.

Indikator

Hal yang diamati

Kemampuan
mempersiapkan
alat dan bahan
sesuai diktat
praktikum

Mempersiapkan alat dan bahan secara
mandiri
Bertanya kepada laboran/guru ketika
kesulitan menemukan alat atau bahan
Mempersiapkan alat dan bahan sesuai
kebutuhan praktikum
Bekerja sama dengan seluruh anggota
kelompok dalam persiapan

2.

Kemampuan
mengenali alat
dan bahan

Mengenali dan memilih alat dengan baik
Mengenali dan memilih bahan dengan
baik
Teratur dalam mempersiapkan alat
Teratur dalam mempersiapkan bahan

3.

Kemampuan
mengukur
volume larutan

Menggunakan gelas ukur
Mengambil larutan dengan pipet tetes
Melihat skala volume sejajar dengan
mata
Pengukuran volume larutan tepat pada
batas bawah cekungan anomali larutan

Ya

Tidak
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4.

Kemampuan

Mencuci pipet tetes sebelum digunakan

menggunakan

Melepas karet pipa saat mencuci pipet

pipet tetes

tetes
Menggunakan pipet tetes dengan benar
Tidak memindahkan pipet dari larutan
satu ke larutan yang lainnya

5.

Kemampuan
melaksanakan
percobaan sesuai
urutan praktikum

Membaca diktat praktikum sebelum
melakukan percobaan
Melakukan percobaan kembali jika hasil
yang didapat belum sesuai dengan acuan
Menulis hasil percobaan dengan jujur dan
apa adanya pada lembar hasil percobaan
Serius dan teliti dalam melaksanakan
praktikum

6.

Kemampuan
melakukan
kerjasama dengan
sesama anggota
kelompok

Pembagian tugas secara adil kepada
setiap anggota kelompok
Saling membantu jika ada anggota yang
merasa kesulitan dalam bereksperimen
Melaksanakan tugas dengan tertib dan
tepat waktu
Menyusun laporan hasil pengamatan
bersama-sama
Membersihkan alat-alat yang telah

7.

Merapikan
kembali alat dan
bahan praktikum

digunaka
Mengecek alat-alat yang telah digunakan
Mengembalikan alat-alat
Meletakkan alat-alat dengan rapi sesuai
tempatnya semula

8.

Menyusun

Menyusun laporan kelompok bersama-

laporan

sama

praktikum

Menyusun laporan sesuai dengan data
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pengamatan yang diperoleh
Konsultasi dengan guru jika kesulitan
menyusun laporan
Menyusun laporan tepat waktu

Lampiran 16

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN
No

Kelas

Tanggal

Keterangan

1

XII IPA 2

05 November

Uji coba soal

SMA N

2012

1Bumiayu
2

Eksperimen

07 November

1 (XI IPA 4) 2012

 Pre test materi Laju Reaksi
 Penjelasan tentang pembelajaran
Structure Exercise Method (SEM)

08 November
2012

 Pembelajaran di kelas (materi
molaritas)
 Demonstrasi pembuatan larutan dengan
konsentrasi tertentu
 Latihan soal menggunakan Structure
Exercise Method (SEM)

12 November
2012

 Pembelajaran di kelas (materi
Pengertian laju reaksi)
 Latihan soal menggunakan Structure
Exercise Method (SEM)

14 November
2012
19 November
2012

 Praktikum mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi laju reaksi.
 Pembelajaran di kelas (materi faktorfaktor yang mempengaruhi laju reaksi)
 Latihan soal menggunakan Structure
Exercise Method (SEM)

21 November
2012

 Pembelajaran di kelas (materi teori
tumbukan)
 Latihan soal menggunakan Structure
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Exercise Method (SEM)
22 November
2012

 Pembelajaran di kelas (materi orde
reaksi)
 Latihan soal menggunakan Structure
Exercise Method (SEM)

26 November
2012
28 November

 Diskusi mengenai penggunaan katalis
dalam kehidupan sehari-hari
 Pos test materi laju reaksi

2012
3

Eksperimen

07 November

2 (XI IPA 5) 2012

 Pre test materi Laju Reaksi
 Penjelasan tentang pembelajaran Drill
Method

08 November
2012

 Pembelajaran di kelas (materi
molaritas)
 Demonstrasi pembuatan larutan dengan
konsentrasi tertentu
 Latihan soal menggunakan Drill
Method

12 November
2012

 Pembelajaran di kelas (materi
Pengertian laju reaksi)
 Latihan soal menggunakan Drill
Method

14 November
2012
19 November
2012

 Praktikum mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi laju reaksi.
 Pembelajaran di kelas (materi faktorfaktor yang mempengaruhi laju reaksi)
 Latihan soal menggunakan Structure
Drill Method

21 November
2012

 Pembelajaran di kelas (materi teori
tumbukan)
 Latihan soal menggunakan Drill
Method

22 November
2012

 Pembelajaran di kelas (materi orde
reaksi)
 Latihan soal menggunakan Drill
Method

26 November

 Diskusi mengenai penggunaan katalis

129
2012
28 November
2012

dalam kehidupan sehari-hari
 Pos test materi laju reaksi
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Lampiran 17

Daftar Nama Siswa Populasi
NO

Xi ipa1
Aisya harima

XI IPA2
Ayis Alawia

Nama
XI IPA3
Andhara Early Sahara

Anisa eka puri dewi

Anjar Sukmawijaya

Dhia rokhayatul
aisyi
Elsa widyarahma

XI IPA5
Adhalin Fuku Handani

Anissa Fitria Handayani

XI IPA4
Akhmad Awaludin
Agustiar
Anita Pujiwati

Anisya Retno Ningsih

Arif Firmansyah

Aprodit Bianca Jasmine

Agil Prima Muzaki

Arif Prabowo

Ashifa Shan Stevania

Arica Qurrotu’aini P.

Angga Mico Pratama

Farhatusshiam

Arum Sari Puspita

Ayu Syafa Atunnisa

Claudya Eka Puspita

Asih Ashfiani

Sherlie sandy

Atrialita Rulianti

Diar Aofany

Didik Aji Saputro

Azki Anwarudin

Gina restyana

Aulia Lufiantika Agustin

Dwi Qisti Chasanah

Eka Putri Mas Iriani

Ecih Muhaetin

Hamin malinda

Desi Lia Ratnawati

Elifa Hidayatul Hikmah

Faris Abli Nubli Karami

Hartina ningsih

Diah Palupi Pradipta

Dwi Utama Bangun
Santoso
Dyah Eka Wulandari

Esa Ayuningtiyas Lestari
W.

Fitri AmaliaRizqi

Hastin marita lanti

DihlizzunA’im

Elok Dwi Putri Lestari

Hefans Akhmad Arafat

HafidzAzami

Indri lestari

Ervina Yufitasari

Eva Dwi Yuliani

Ismi Aulatul Ilmi

Ikhtiar Bangkit

1

Adnan Mardiani hidayat

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
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komariyah

wulandari

Isyanya fardriyati

Esti Nurmala

Fatin Khoerun Nisa

M. Azi Sulastomo

Indah NoviaNurul
Mariam

Izza alifa hasya

Evaliana Rahmawati

Firda Dwi Yuliana

M. NurulIman

Komala Ayu Melati
Fuadah

Izzul widad fuady

Faris Jafar Azizi

Fitri Umbarawati

M. Yahdi Urfan

LaelaSyafira

Kharisma novita
dewi
Laelatul faizah

Fitri Ananda

Gilang Nugraha
Ramadhani
Igo Zulianto Rizqi

Maulana Firdaus

Lu’luatulafiah

Moch. Akbar Anugerah

Melafitrilia

M. Briliant misbah

Ilham Setia Aji

Muhammad Alvin Barikly

Meylinda Dwi Nurfalah

Megiya anjarini

Inisiatun Nur Fijriyaning
Tyas

Ikhdy Andika Bagus
Subehan
Ilham Maulana Ahmad
Niam

Muhammad Yunidza
Astaqdi

Milla Zaukia Gina
Buana

M. Pandusanjaya

Irvian Dwi Maulida

Lina Setiya Fajar Ningsih

Mutiara Candra

M. Ibnuizzami

Izzan Naufal Arifin

Lya Zulva Hanum

Najiba Dara Ninggar

Muhammad Zain Azzi
Alfaruk
Mutia Safia Khalida

M. Sony alfarisi

Kumara Gadri Fataha

Nur Asqi Millati

Nita Rahmawati Syafitri

Nadya zahroaini

M. Aziz Aolia Rahman

Muhammad Yanuar
Khilman
Munhidotul Ummah

Nur Azizah

Nurul Khotimah Ali
Barokah

Nanda delia

Maherda Dian Fitranella

Nina RachmawatiSyafitri

Nur Salsabillah Ramadani

Prisma Nurul Ilmiati

12

13
14
15

Hasri Oktaviyani

16
17

18
19
20
21

22
23
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Nanda elfaamelia

Mediana Trio Kanasta

Nurmaliya Afyani

Prasasti Sekar Asrinta

Prissilia May Agustina

Nur aisyanindita

Muhammad Yanuar
Khilman

Rayhan Azka R

Riska Umamah

Putri Mentari Endraswari

Nurrizal

Munhidotul Ummah

Restu Ari Wibowo

Sherly Marlina
Puspaningrum

Rizqi Bagus Ramdani

Nurani sulistyan

Naufal Ridlo Mutaqin

SitiRiaIrmawati

Sinta Relung Cahyani

Rizqi Dwi Riyani

Putri rara febriyanti

Neli Puji Astuti

Siti Rosa Oktaviani

Siti Khamidah

Selly viviyanti

Religia deviyanti

Noer Faisal RifqiAsari

Siti Sema Musyaropah

Siti Nur Asiah

Sintha Khoeroni Hidayat

Rosiyani
marsaichsa

Ovi Hakima Rifandi

Tika Fidyana Qisti

Tabita iriani Ona

Tesa Arofani Nur
Fazriah

Tutut Hilda Rahma

Rifa Nur Afrinda

Titin Mujayanah

Vina Listiani

Umahati Fatmaningrum

Wildan Irhami

Rizky Dwi Saputra

Widia Astuti

Wiwin Hadianti

Vina oktapiyani

Wisnu Pribadi

Siti Maria Ulfa

Yusup Lukman

Woro Winanti

Wahyu Notonegoro

Wildan Saeful Haq

Tri Agung Prasetyo

Zakiyyathussoffa

Zakiyatul Fitri

Wahyu Pandu Wijaya

24

25

26
27
28
29

30
31
32
33
34
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Lampiran 18

DAFTAR SISWA
KELAS XI IPA 4

No Nama Siswa
1. Akhmad Awaludin Agustiar

24

Prasasti Sekar Asrinta

2

Anita Pujiwati

25

Riska Umamah

3

Aprodit Bianca Jasmine

26

Sherly Marlina
Puspaningrum

4

Arica Qurrotu’aini P.
27

Sinta Relung Cahyani

5

Claudya Eka Puspita
28

Siti Khamidah

6

Didik Aji Saputro
29

Siti Nur Asiah

7

Eka Putri Mas Iriani
30

Tabita iriani Ona

8

Elifa Hidayatul Hikmah
31

Vina Listiani

9

Esa Ayuningtiyas Lestari W.
32

Wiwin Hadianti

10

Hefans Akhmad Arafat
33

Woro Winanti

34

Zakiyatul Fitri

11

Ismi Aulatul Ilmi

12

M. Azi Sulastomo

13

M. Nurul Iman

14

M. Yahdi Urfan

15

Maulana Firdaus

16

Moch. Akbar Anugerah

17

Muhammad Alvin Barikly

18

Muhammad Yunidza Astaqdi

19

Mutiara Candra

20

Najiba Dara Ninggar

21

Nur Asqi Millati

22

Nur Azizah

23

Nur Salsabillah Ramadani
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Lampiran 19
DAFTAR NAMA SISWA
KELAS XI IPA 5
No Nama Siswa
1.

Adhalin Fuku Handani

2

Adnan Mardiani hidayat

3

Agil Prima Muzaki

4

Angga Mico Pratama

5

Asih Ashfiani

6

Azki Anwarudin

7

Ecih Muhaetin

8

Faris Abli Nubli Karami

9

Fitri Amalia Rizqi

10

Hafidz Azami

11

Ikhtiar Bangkit wulandari

12

Indah Novia Nurul Mariam

13

Komala Ayu Melati Fuadah

14

Laela Syafira

15

Lu’lu atul afiah

16

Mela fitrilia

17

Meylinda Dwi Nurfalah

18

Milla Zaukia Gina Buana

19
20

Muhammad Zain Azzi
Alfaruk
Mutia Safia Khalida

21

Nita Rahmawati Syafitri

22

Nurul Khotimah Ali Barokah

23

Prisma Nurul Ilmiati

24

Prissilia May Agustina

25

Putri Mentari Endraswari

26

Rizqi Bagus Ramdani

27

Rizqi Dwi Riyani

28

Selly viviyanti

29

Sintha Khoeroni Hidayat

30

Tesa Arofani Nur Fazriah

31

Umahati Fatmaningrum

32

Vina oktapiyani

33

Wahyu Notonegoro

34

Wahyu Pandu Wijaya
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DAFTAR SISWA
KELAS XI IPA 2
No Nama Siswa
1. Ayis Alawia

23

Maherda Dian Fitranella

2

Anjar Sukma wijaya

24

Mediana Trio Kanasta

3

Anisya Retno Ningsih

25

Muhammad Yanuar Khilman

4

Arif Prabowo

26

Munhidotul Ummah

5

Arum Sari Puspita

27

Naufal Ridlo Mutaqin

6

Atrialita Rulianti

28

Neli Puji Astuti

7

Aulia Lufiantika Agustin

29

Noer Faisal Rifqi Asari

8

Desi Lia Ratnawati

30

Ovi Hakima Rifandi

9

Diah Palupi Pradipta

31

Rifa Nur Afrinda

10

Dihlizzun A’im

32

Rizky Dwi Saputra

11

ErvinaYufitasari

33

Siti Maria Ulfa

12

Esti Nurmala

34

Tri Agung Prasetyo

13

Evaliana Rahmawati

14

Faris Jafar Azizi

15

Fitri Ananda

16

Hasri Oktaviyani

17

Ilham SetiaAji

18

Inisiatun Nur Fijriyaning
Tyas

19

Irvian Dwi Maulida

20

Izzan Naufal Arifin

21

Kumara Gadri Fataha

22

M. Aziz Aolia Rahman
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Lampiran 21
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP) SEM
Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Kimia

Kelas/ Program

: XI/ IPA

Semester

:1

Sub Pokok Materi

: Konsentrasi Larutan (kemolaran)

Standar Kompetensi

: 3. Memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia dan faktorfaktor yang

mempengaruhinya serta penerapannya dalam

kehidupan sehari-hari dan industri.
Kompetensi Dasar

: 3.1.Mendeskripsikan pengertian laju reaksi dengan melakukan
percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju
reaksi

Jumlah pertemuan

: 2 x 45 menit

Pertemuan ke-

:1

I. INDIKATOR

 Menghitung konsentrasi larutan (kemolaran larutan)
II. TUJUAN PEMBELAJARAN

III.

Secara mandiri siswa dapat menghitung konsentrasi larutan (kemolaran larutan)
MATERI AJAR

1.Kemolaran( M ).
Adalah banyaknya mol zat terlarut dalam satu liter larutan.
Dirumuskan :
M 

n
V

Keterangan :
M = molaritas ( mol / liter )
n

= jumlah molzat terlarut ( mol )

V = volume larutan ( liter )
Sedangkan:
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m

n

mm

atau n 

m
Mr

m = massa zat terlarut ( gram )
mm = massa molar = massa tiap molzat ( gram / mol ) ; besarnya mm = Mr ( massa molekul
relatif )
2.Hubungan Kemolaran dengan Kadar Larutan.
Kadar ( % massa ) adalah massa zat terlarut dalam 100 gram larutan.
Massa larutan = volume larutan x massajenislarutan
( m  Vx )
Maka untuk menghitung kemolarannya digunakan persamaan :
M 

(  x 10 x kadar)
mm

Keterangan :
M

= molaritas larutan ( mol / liter )



= massa jenis larutan ( kg / liter )

Kadar = % massa
mm = massa molar ( gram / mol )
3.PengenceranLarutan.
Adalah proses pembuatan larutan yang lebih encer ( konsentrasinya lebih kecil ) dari
larutannya yang lebih pekat ( konsentrasinya lebih besar ).
Rumus yang digunakan :
V1 x M 1  V2 x M 2

Keterangan :
V1 = volume larutan 1 ( lebihpekat )
M1 = molaritaslarutan 1 ( lebihpekat )
V2 = volume larutan 2 ( lebihencer )
M2 = molaritaslarutan 2 ( lebihencer )
4.MolaritasCampuran.
Pada peristiwa pencampuran larutan yang sejenis, berlaku persamaan :
V .M  V2 .M 2  ......  Vn .M n
Mc  1 1
V1  V2  ......  Vn

Jika campuran terbentuk dari 2 larutan yang berbeda konsentrasinya maka :
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V .M  V 2 .M 2
Mc  1 1
V1  V2

5.Konsentrasi dalam Sistem Gas.
Dirumuskan :
C

n
V

Keterangan :
C

= molaritas gas ( mol / liter )

n

= jumlahmol gas ( mol )

V

= volume ruangan ( liter )

6.MembuatLarutandenganKemolaranTertentu.
Larutan dengan molaritas tertentu dapat dibuatdari 2 jeniszatyaitu :
a.PelarutanZatPadat.
Prinsipnya : dengan cara mencampurkan zat terlarut ( dengan massa tertentu ) dan pelarut
dalam jumlah tertentu ( volume tertentu ).
Rumus yang digunakan :
M 

n

dan n 

V

b.

m
mm

PengenceranLarutanPekat.

Zat yang tersedia dalam bentuk larutan pekat, biasanya adalah berbagai jenis asam dan
amonia ( basa ). Larutan pekat biasanya berasap ( mudah menguap ) dan sangat korosif.
Oleh karena itu, pembuatan larutan dari larutan pekat harus dilakukan di lemari asam dan
dikerjakan secara hati-hati.
Rumus yang digunakan:
M 

(  x 10 x kadar)
mm

IV.

dan V1

x M 1  V2 x M 2

METODE PEMBELAJARAN
Structure Exercise Method (SEM), Percobaan/demonstrasi

V.

KEGIATAN PEMBELAJARAN
No
A

Kegiatan

Waktu

KegiatanAwal
Apersepsi
 Guru merangsang keingintahuan siswa dengan menanyakan tentang

5 menit
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cuka konsumsi yang ternyata telah mengalami pengenceran,
bagaimana proses pengenceran dilakukan, dan apa fungsi
pengenceran pada cuka tersebut.
B

KegiatanInti
Eksplorasi


Dengan bantuan peta konsep dan powerpoint, guru memancing
keingintahuan siswa dengan menjelaskan secara garis besar
mengenai materi molaritas dan konsep-konsep pendukung apa saja
yang diperlukan.



Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok



Guru memberikan latihan pendahuluan dengan bantuan kartu soal
kepada siswa. Kartu soal ini terdiri dari berbagai tingkatan, setiap
tingkatan terdiri dari beberapa soal dengan tingkat kesulitan yang
bertambah.



Perwakilan kelompok mengambil tiap tingkatnya untuk didiskusi
dalam kelompok.



Tingkatannya yaitu mulai dari menghitung konsentrasi suatu larutan
yang diketahui jumlah mol dan volume larutannya, menghitung
konsentrasi tapi dengan nilai mol zat terlarut yang tersembunyi,
menghitung konsentrasi jika diketahui persentase larutan dan massa
jenisnya, menghitung konsentrasi larutan setelah pengenceran, dan
menghitung konsentrasi campuran dua larutan dengan konsentrasi
yang berbeda.



Berdasarkan latihan pendahuluan tiap tingkatnya, guru mendiagnosis
kesulitan pemahaman konsep apa saja yang ditemui siswa, lalu guru
merangsang keingintahuan siswa mengenai konsep yang belum
diketahuinya kemudian mempelajarinya bersama dengan bantuan
buku paket.



Sebelum melangkah ke tingkatan selanjutnya yang lebih kompleks,
guru mengecek kembali apakah masih ada ketidakpahaman. Bila
perlu, guru menguatkan kembali dengan memberikan contoh
penyelesaian soal atau latihan soal.



Siswa dengan rasa ingin tahu dan berpikir kritis mengamati

30menit
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demonstrasi tentang cara membuat larutan dengan konsentrasi
tertentu.
Elaborasi

30menit

 Siswa yang telah dibagi menjadi 8 kelompok, dengan kerja keras dan
teliti mendiskusikan latihan soal terstruktur yang diberikan guru.
 Siswa dengan rasa tanggung jawab dan percaya diri mewakili tiap
kelompok mempresentasikan jawaban latihan soal dengan jujur sesuai
hasil diskusi.
Konfirmasi

20

 Siswa dengan rasa ingin tahu dan berpikir kritis, membahas bersama menit
guru tentangpenyelesaian latihan yang diperoleh melalui diskusi.
 Guru

memberikan

apresiasi

bagi

kelompok

terbaik

dalam

mengerjakan latihan.
 Siswa dengan jujur dan bekerja keras mengerjakan soal postes yang
telah disusun oleh guru.
C

KegiatanAkhir
 Guru merangsang rasa berpikir kritis siswa dengan cara membimbing 5 menit
agar percaya diri menyampaikan kesimpulan dari percobaan yang
dilakukan.
 Guru memberikan apresiasi bagi kelompok terbaik dalam mengerjakan
latihan.
 Guru memberitahu materi untuk pertemuan yang akan datang agar
merangsang rasa ingin tahu siswa.

VI.

SUMBER BELAJAR DAN ALAT-BAHAN
A. SumberBelajar
 Sudarmo, Unggul. 2007. Kimia XI.Solo:TigaSerangkaihalaman 86-91
 Keenan. 1980.Kimia untukUniversitas.Jakarta: Erlangga
B. AlatdanBahan
 LCD
 Laptop
Alatpraktikum
 Gelasbeker 100 ml
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 Gelasukur 50 ml
 Pemanasspertus
 Mortir
 alu
Bahanpraktikum
 LarutanHCl 3M
 NaOH
 Aquades
VII.

PENILAIAN
A. Penilaian kognitif
B. Penilaian afektif

LAMPIRAN
Soal Postes:
1.

Sebanyak 6,3 gram kristal asam oksalat (H2C2O4.2H2O) dilarutkan ke dalam air dan
volume larutan dijadikan tepat 200 ml
a. Tentukan kemolaran larutan itu (Ar H = 1, C = 12, O = 16)
b. Berapa gram oksalat (H2C2O4) terdapat dalam 20 ml larutan itu?

2.

Asam klorida pekat mengandung 37% masa HCl dan massa jenis 1,19 kg/L.
a. Tentukan kemolaran asam itu? (Ar H = 1, Cl = 35,5)
b. Berapa ml asam ini diperlukan untuk membuat 500 ml larutan HCl 4 M?

3.

Berapakah kemolaran larutan yang dibuat dengan mencampurkan 100 ml HCl 0,5 M
dengan 150 ml HCl 1M?

4.

Sebanyak 34 gram NH3 dan 32 gram oksigen dimasukkan ke dalam ruangan bervolume
10 liter. Tentukan konsentrasi masing-masing gas itu (Ar H = 1, N = 14, O = 16).
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Lampiran 22
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP) DRILL
Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Kimia

Kelas/ Program

: XI/ IPA

Semester

:1

Sub Pokok Materi

: Konsentrasi Larutan (kemolaran)

Standar Kompetensi

: 3. Memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia dan faktorfaktor yang

mempengaruhinya serta penerapannya dalam

kehidupan sehari-hari dan industri.
Kompetensi Dasar

: 3.1.Mendeskripsikan pengertian laju reaksi dengan melakukan
percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju
reaksi

Jumlah pertemuan

: 2 x 45 menit

Pertemuan ke-

:1

VIII. INDIKATOR

 Menghitung konsentrasi larutan (kemolaran larutan)
IX. TUJUAN PEMBELAJARAN

X.

Secara mandiri siswa dapat menghitung konsentrasi larutan (kemolaran larutan)
MATERI AJAR

6.Kemolaran( M ).
Adalah banyaknya mol zat terlarut dalam satu liter larutan.
Dirumuskan :
M 

n
V

Keterangan :
M = molaritas ( mol / liter )
n

= jumlah molzat terlarut ( mol )

V = volume larutan ( liter )
Sedangkan:
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m

n

mm

atau n 

m
Mr

m = massa zat terlarut ( gram )
mm = massa molar = massa tiap molzat ( gram / mol ) ; besarnya mm = Mr ( massa molekul
relatif )
7.Hubungan Kemolaran dengan Kadar Larutan.
Kadar ( % massa ) adalah massa zat terlarut dalam 100 gram larutan.
Massa larutan = volume larutan x massajenislarutan
( m  Vx )
Maka untuk menghitung kemolarannya digunakan persamaan :
M 

(  x 10 x kadar)
mm

Keterangan :
M

= molaritas larutan ( mol / liter )



= massa jenis larutan ( kg / liter )

Kadar = % massa
mm = massa molar ( gram / mol )
8.PengenceranLarutan.
Adalah proses pembuatan larutan yang lebih encer ( konsentrasinya lebih kecil ) dari
larutannya yang lebih pekat ( konsentrasinya lebih besar ).
Rumus yang digunakan :
V1 x M 1  V2 x M 2

Keterangan :
V1 = volume larutan 1 ( lebihpekat )
M1 = molaritaslarutan 1 ( lebihpekat )
V2 = volume larutan 2 ( lebihencer )
M2 = molaritaslarutan 2 ( lebihencer )
9.MolaritasCampuran.
Pada peristiwa pencampuran larutan yang sejenis, berlaku persamaan :
V .M  V2 .M 2  ......  Vn .M n
Mc  1 1
V1  V2  ......  Vn

Jika campuran terbentuk dari 2 larutan yang berbeda konsentrasinya maka :
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V .M  V 2 .M 2
Mc  1 1
V1  V2

10.

Konsentrasi dalam Sistem Gas.

Dirumuskan :
C

n
V

Keterangan :
C

= molaritas gas ( mol / liter )

n

= jumlahmol gas ( mol )

V

= volume ruangan ( liter )

7.MembuatLarutandenganKemolaranTertentu.
Larutan dengan molaritas tertentu dapat dibuatdari 2 jeniszatyaitu :
a.PelarutanZatPadat.
Prinsipnya : dengan cara mencampurkan zat terlarut ( dengan massa tertentu ) dan pelarut
dalam jumlah tertentu ( volume tertentu ).
Rumus yang digunakan :
M 

n

dan n 

V

b.

m
mm

PengenceranLarutanPekat.

Zat yang tersedia dalam bentuk larutan pekat, biasanya adalah berbagai jenis asam dan
amonia ( basa ). Larutan pekat biasanya berasap ( mudah menguap ) dan sangat korosif.
Oleh karena itu, pembuatan larutan dari larutan pekat harus dilakukan di lemari asam dan
dikerjakan secara hati-hati.
Rumus yang digunakan:
M 

(  x 10 x kadar)
mm

dan V1

x M 1  V2 x M 2

III. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN
Metode Pembelajaran

:

Drill Method dan demonstrasi
IV. KEGIATAN PEMBELAJARAN
No
A

Kegiatan

Waktu

KegiatanAwal
Apersepsi

5 menit
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 Guru merangsang keingintahuan siswa dengan menanyakan
tentang cuka konsumsi yang ternyata telah mengalami
pengenceran, bagaimana proses pengenceran dilakukan, dan apa
fungsi pengenceran pada cuka tersebut.
B

KegiatanInti
Eksplorasi

20menit

 Siswa dengan rasa ingin tahu berdiskusi dengan guru mengenai:
1. Molaritas larutan
2. Hubungan kemolaran dan kadar larutan
3. Pengenceran larutan
4. Molaritas campuran
5. Konsentrasi dalam larutan gas
6. Membuat larutan dengan kemolaran tertentu
 Siswa dengan rasa ingin tahu dan berpikir kritis mengamati
demonstrasi cara pembuatan larutan dengan konsentrasi tertentu
yang dilakukan guru.
 Siswa mempelajari dan mencatat contoh penyelesaian soal yang
diberikan guru.
 Siswadengan instruksi guru dibagi menjadi 8 kelompok.
 Dengan media kartu soal sistem undian yang diambil oleh
perwakilan tiap kelompok, Siswa dengan rasa tanggung jawab
mendiskusikan latihan soal yang telah didapatkan.
Elaborasi

40menit

 Siswadengan kerja keras dan jujur mengerjakan latihan yang
diberikan oleh guru dalam kelompok.
 Perwakilan setiap kelompok mempresentasikan penyelesaian soal
latihan dengan jujur dan bertanggung jawab.
Konfirmasi
 Siswadengan

20 menit
rasa

membahasbersama

ingin
guru

tahu

dan

berpikir

tentangpenyelesaian

latihan

kritis,
yang

diperolehmelaluidiskusi.
 Guru memberikan apresiasi bagi kelompok terbaik dalam
mengerjakan latihan.
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 Siswa dengan jujur dan bekerja keras mengerjakan soal postes
yang telah disusun oleh guru.
C

KegiatanAkhir
 Guru

merangsang

rasa

berpikir

caramembimbingagar

kritis

siswa

percaya

dengan 5 menit
diri

menyampaikankesimpulandaripercobaan yang dilakukan.
 Guru memberikan apresiasi bagi kelompok terbaik dalam
mengerjakan latihan.
 Guru memberitahumateriuntukpertemuan yang akandatang agar
merangsang rasa ingin tahu siswa.

V. SUMBER BELAJAR DAN ALAT-BAHAN
C. SumberBelajar
 Sudarmo, Unggul. 2007. Kimia XI.Solo:TigaSerangkaihalaman 86-91
 Keenan. 1980.Kimia untukUniversitas.Jakarta: Erlangga
D. AlatdanBahan
Alatpraktikum
 Gelasbeker 100 ml
 Gelasukur 50 ml
 Pemanasspertus
 Mortir
 alu
Bahanpraktikum
 LarutanHCl 3M
 NaOH
 Aquades
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VI. PENILAIAN
A. Penilaiankognitif
B. Penilaiianafektif

LAMPIRAN
Soal Postes:
1.

Sebanyak 6,3 gram kristal asam oksalat (H2C2O4.2H2O) dilarutkan ke dalam air dan
volume larutan dijadikan tepat 200 ml
a. Tentukan kemolaran larutan itu (Ar H = 1, C = 12, O = 16)
b. Berapa gram oksalat (H2C2O4) terdapat dalam 20 ml larutan itu?

2.

Asam klorida pekat mengandung 37% masa HCl dan massa jenis 1,19 kg/L.
a. Tentukan kemolaran asam itu? (Ar H = 1, Cl = 35,5)
b. Berapa ml asam ini diperlukan untuk membuat 500 ml larutan HCl 4 M?

3.

Berapakah kemolaran larutan yang dibuat dengan mencampurkan 100 ml HCl 0,5 M
dengan 150 ml HCl 1M?

4.

Sebanyak 34 gram NH3 dan 32 gram oksigen dimasukkan ke dalam ruangan bervolume
10 liter. Tentukan konsentrasi masing-masing gas itu (Ar H = 1, N = 14, O = 16).
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Lampiran 23
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Kimia

Kelas/ Program

: XI/ IPA

Semester

:1

Sub Pokok Materi

: Konsentrasi Larutan (kemolaran)

Standar Kompetensi

: 3. Memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia dan faktorfaktor yang

mempengaruhinya serta penerapannya dalam

kehidupan sehari-hari dan industri.
Kompetensi Dasar

: 3.1.Mendeskripsikan pengertian laju reaksi dengan melakukan
percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju
reaksi

Jumlah pertemuan

: 2 x 45 menit

Pertemuan ke-

:1

XI. INDIKATOR

 Menghitung konsentrasi larutan (kemolaran larutan)
XII. TUJUAN PEMBELAJARAN

XIII.

Secara mandiri siswa dapat menghitung konsentrasi larutan (kemolaran larutan)
MATERI AJAR

11.

Kemolaran( M ).

Adalah banyaknya mol zat terlarut dalam satu liter larutan.
Dirumuskan :
M 

n
V

Keterangan :
M = molaritas ( mol / liter )
n

= jumlah molzat terlarut ( mol )

V = volume larutan ( liter )
Sedangkan:
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m

n

mm

atau n 

m
Mr

m = massa zat terlarut ( gram )
mm = massa molar = massa tiap molzat ( gram / mol ) ; besarnya mm = Mr ( massa molekul
relatif )
12.

Hubungan Kemolaran dengan Kadar Larutan.

Kadar ( % massa ) adalah massa zat terlarut dalam 100 gram larutan.
Massa larutan = volume larutan x massajenislarutan
( m  Vx )
Maka untuk menghitung kemolarannya digunakan persamaan :
M 

(  x 10 x kadar)
mm

Keterangan :
M

= molaritas larutan ( mol / liter )



= massa jenis larutan ( kg / liter )

Kadar = % massa
mm = massa molar ( gram / mol )
13.

PengenceranLarutan.

Adalah proses pembuatan larutan yang lebih encer ( konsentrasinya lebih kecil ) dari
larutannya yang lebih pekat ( konsentrasinya lebih besar ).
Rumus yang digunakan :
V1 x M 1  V2 x M 2

Keterangan :
V1 = volume larutan 1 ( lebihpekat )
M1 = molaritaslarutan 1 ( lebihpekat )
V2 = volume larutan 2 ( lebihencer )
M2 = molaritaslarutan 2 ( lebihencer )
14.

MolaritasCampuran.

Pada peristiwa pencampuran larutan yang sejenis, berlaku persamaan :
V .M  V2 .M 2  ......  Vn .M n
Mc  1 1
V1  V2  ......  Vn

Jika campuran terbentuk dari 2 larutan yang berbeda konsentrasinya maka :
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V .M  V 2 .M 2
Mc  1 1
V1  V2

15.

Konsentrasi dalam Sistem Gas.

Dirumuskan :
C

n
V

Keterangan :
C

= molaritas gas ( mol / liter )

n

= jumlahmol gas ( mol )

V

= volume ruangan ( liter )

8.MembuatLarutandenganKemolaranTertentu.
Larutan dengan molaritas tertentu dapat dibuatdari 2 jeniszatyaitu :
a.PelarutanZatPadat.
Prinsipnya : dengan cara mencampurkan zat terlarut ( dengan massa tertentu ) dan pelarut
dalam jumlah tertentu ( volume tertentu ).
Rumus yang digunakan :
M 

n

dan n 

V

b.

m
mm

PengenceranLarutanPekat.

Zat yang tersedia dalam bentuk larutan pekat, biasanya adalah berbagai jenis asam dan
amonia ( basa ). Larutan pekat biasanya berasap ( mudah menguap ) dan sangat korosif.
Oleh karena itu, pembuatan larutan dari larutan pekat harus dilakukan di lemari asam dan
dikerjakan secara hati-hati.
Rumus yang digunakan:
M 

(  x 10 x kadar)
mm

dan V1

x M 1  V2 x M 2

III. METODE PEMBELAJARAN
CeramahdanPercobaan/demonstrasi
IV. KEGIATAN PEMBELAJARAN
No
A

Kegiatan

Waktu

Kegiatan Awal


Apersepsi

Guru merangsang keingintahuan siswa dengan menanyakan mengenai

5 menit
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cuka konsumsi yang ternyata telah mengalami proses pengenceran.
Guru menanyakan alasan mengapa proses pengenceran tersebut
dilakukan? Apa yang terjadi jika cuka tidak diencerkan? Dan
bagaimana proses pengenceran itu terjadi?
B

Kegiatan Inti
Eksplorasi

20 menit

 Siswa dengan rasa ingin tahu berdiskusi dengan guru mengenai:
1. Molaritas larutan
2. Hubungan kemolaran dan kadar larutan
3. Pengenceran larutan
4. Molaritas campuran
5. Konsentrasi dalam larutan gas
6. Membuat larutan dengan kemolaran tertentu
 Siswa dengan teliti dan berpikir kritis mempelajari dan mencatat
contoh penyelesaian soal yang diberikan guru.
Elaborasi

40 menit

 Siswa dengan kerja keras, jujur dan percaya diri mengerjakan soal
yang diberikan oleh guru
 Guru merangsang kepercayaan diri siswa untuk mempresentasikan
penyelesaian latihan soal yang telah dikerjakan siswa.
Konfirmasi

20 menit

 Siswa dengan rasa ingin tahu berdiskusi bersama guru membahas
tentang jawaban latihan soal.
 Guru

memberikan

penjelasan

singkat

jika

masih

terjadi

kesalahpahaman.
 Siswa mengerjakan soal postes yang diberikan guru dengan teliti,
jujur, dan percaya diri.
C

Kegiatan Akhir
 Guru merangsang kepercayaan diri siswa untuk menyampaikan 5 menit
kesimpulan dari pembelajaran yang dilakukan dengan percaya diri.
 Guru memancing keingintahuan siswa dengan memberi tahu materi
untuk pertemuan yang akan datang.
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V. SUMBER BELAJAR DAN ALAT-BAHAN
E. Sumber Belajar
 Sudarmo, Unggul. 2007. Kimia XI.Solo:Tiga Serangkai halaman 86-91
 Purba, Michael. 2009. Kimia Untuk SMA Kelas XI. Jakarta: Erlangga
Alat praktikum
 Gelas beker 100 ml
 Gelas ukur 50 ml
 Pemanas spertus
 Mortir
 alu
Bahan praktikum
 Larutan HCl 3M
 NaOH
 Aquades
VI. PENILAIAN
a. Penilaian kognitif
b. Penilaiian afektif

LAMPIRAN
Soal Postes:
1.

Sebanyak 6,3 gram kristal asam oksalat (H2C2O4.2H2O) dilarutkan ke dalam air dan
volume larutan dijadikan tepat 200 ml
a. Tentukan kemolaran larutan itu (Ar H = 1, C = 12, O = 16)
b. Berapa gram oksalat (H2C2O4) terdapat dalam 20 ml larutan itu?

2.

Asam klorida pekat mengandung 37% masa HCl dan massa jenis 1,19 kg/L.
a. Tentukan kemolaran asam itu? (Ar H = 1, Cl = 35,5)
b. Berapa ml asam ini diperlukan untuk membuat 500 ml larutan HCl 4 M?

3.

Berapakah kemolaran larutan yang dibuat dengan mencampurkan 100 ml HCl 0,5 M
dengan 150 ml HCl 1M?

4.

Sebanyak 34 gram NH3 dan 32 gram oksigen dimasukkan ke dalam ruangan bervolume
10 liter. Tentukan konsentrasi masing-masing gas itu (Ar H = 1, N = 14, O = 16).
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Lampiran 24

KELOMPOK EKSPERIMEN 1
KELOMPOK 1
Akhmad Awaludin Agustiar
Muhammad Alvin Barikly

KELOMPOK 5

Esa Ayuningtiyas Lestari W

M. Nurul Iman

Riska Umamah

Arica Qurrotu’aini P

Woro Winanti

Nur Asqi Millati

KELOMPOK 2

Siti NurAsiah

Didik Aji Saputro

KELOMPOK 6

Muhammad Yunidza Astaqdi

M. Yahdi Urfan

Ismi Aulatul Ilmi

Claudya Eka Puspita

Sherly Marlina Puspaningrum

Nur Azizah

Zakiyatul Fitri

Tabita Iriani Ona

KELOMPOK 3

KELOMPOK 7

Hefans Akhmad Arafat

Maulana Firdaus

Anita Pujiwati

Eka Putri Mas Iriani

Mutiara Chandra

Nur Salsabillah Ramadhani

Sinta RelungCahyani

Vina Listiani

KELOMPOK 4

KELOMPOK 8

M. AziSulastomo

Moch. Akbar Anugerah

Aprodit Bianca Jasmine

Elifa Hidayatul Hikmah

Najiba Dara Ninggar

PrasastiSekar

Siti Khamidah

Wiwin Hadianti
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Lampiran 25
KELOMPOK EKSPERIMEN 2
KELOMPOK 1
Adnan Mardiani Hidayat
Rizqi Bagus Ramdani
Komala Ayu melati Fuadah

KELOMPOK 5

Nurul Khotimah Ali Barokah

Faris Abli Nubli Karami

Umahati Fatmaningrum

Asih Ashfiani

KELOMPOK 2

Meylinda Dwi Nurfalah

Agil Prima Muzaki

Rizqi Dwi Riyani

Wahyu Notonegoro

KELOMPOK 6

Laela Syafira

Hafidz Azami

Prisma NurulIlmiati

Ecih Muhaetin

Vina Oktapiyani

Milla Zaukia Gina Buana

KELOMPOK 3

Selly Viviyanti

Angga Mico Pratama

KELOMPOK 7

Wahyu Pandu Wijaya

Ikhtiar BangkitWulandari

Lu’luatul Afiah

Fitri Amalia Rizqi

Prissilia May Agustina

Mutia Safia Khalida

KELOMPOK 4

Sintha Khoeruni

Azki Anwarudin

KELOMPOK 8

Adhalin Fuku Handani

Muhammad Zain Azizi Alfaruq

Mela Fitrilia

Indah Novia Nurul Mariam

Putri Mentari Endraswari

Nita Rahmawati Syafitri
Tesa Arofiani Nur Fazriah
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Lampiran 26

Diah Palupi Pradipta

KELOMPOK KONTROL

Irvian Dwi Maulida

KELOMPOK 1

KELOMPOK 5

Anjar Sukma wijaya

Izzan Naufal Arifin

Naufal Ridlo Mutaqin

Tri Agung Prasetyo

Atrialita Rulianti

Dihliz ZunA’im

Fitri Ananda

Kumara Gadri Fataha

Rifa Nur Afrinda

KELOMPOK 6

KELOMPOK 2

M. Aziz Aolia Rahman

ArifPrabowo

Ayis Alawia

Noer Faisal RifqiAsari

Ervina Yufita Sari

AuliaLufiantika Agustin

Maherda Dian Fitranella

Hasri Oktaviyani

KELOMPOK 7

Siti Maria Ulfa

Mediana Trio Kanasta

KELOMPOK 3

Anisya Retno Ningsih

Faris JafarAzizi

Esti Nurmala

Ovi Hakima Rifanda

Munhidotul Ummah

Desi Lia Rahmawati

KELOMPOK 8

Inisiatun Nur FijriyaningTyas

Muhammad Yanuar Hilman

KELOMPOK 4

Arum Sari Puspita

Ilham Setia Aji

Evalina Rahmawati

Rizky Dwi Saputra

Neli Puji Astuti
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Lampiran 27 Soal pembelajaran
Soal SEM Molaritas Utama
1. Jelaskan pengertian molaritas!
2. Hitung konsentrasi gas nitrogen dalam ruangan bervolume 27 m3?
3. Untuk membuat 200 mL larutan H2SO4 2M, banyak mol H2SO4 murni yang
diperlukan adalah . .
4. Hitung konsentrasi larutan yang terbentuk dari pelarutan 4 gram kristal NaOH dengan
100 ml aquades?
5. Hitung kemolaran larutan HNO345% massa dengan massa jenis 1,3 Kg/L (Mr =63)
adalah...
6. Berapa mL larutan CH3COOH2M yang diperlukan untuk membuat 200 mL larutan
CH3COOH0,5M?
7. Jelaskan cara membuat larutan 10 ml HCl 0,5 M

Soal SEM Molaritas Tambahan
1.

Hitung konsentrasi gas amoniak dalam ruangan bervolume 36 m3?

2.

Untuk membuat 200 mL larutan CuSO4 2M, banyak mol CuSO4 murni yang
diperlukan adalah . .

3.

Hitung konsentrasi larutan kapur (Ca(OH)2) yang terbentuk dari pelarutan 4 gram
kristal CaCO3 dengan 100 ml aquades?

4.

Hitung kemolaran larutan HNO363% massa dengan massa jenis 1,3 Kg/L (Mr =63)
adalah...

5.

Berapa mL larutan KOH2M yang diperlukan untuk membuat 200 mL larutan
KOH0,5M?

6.

Jelaskan cara membuat larutan 10 ml MgCl2 0,5 M!
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Soal Drill Molaritas Utama
8. Jelaskan pengertian molaritas!
9. Tuliskan rumus umum untuk menghitung molaritas larutan!
10. Hitung konsentrasi 1 molgas nitrogen dalam ruangan bervolume 27 m3?
11. Hitung konsentrasi 1 molgas amoniak dalam ruangan bervolume 36 m3?
12. Untuk membuat 200 mL larutan CuSO4 2M, banyak mol CuSO4 murni yang
diperlukan adalah . .
13. Untuk membuat 200 mL larutan H2SO45M, banyak mol H2SO4 murni yang
diperlukan adalah . .
14. Hitung konsentrasi larutan yang terbentuk dari pelarutan 4 gram kristal NaOH dengan
100 ml aquades?
15. Hitung konsentrasi larutan kapur (Ca(OH)2) yang terbentuk dari pelarutan 4 gram
kristal CaCO3 dengan 100 ml aquades?
16. Hitung kemolaran larutan HNO345% massa dengan massa jenis 1,3 Kg/L (Mr =63)
adalah...
17. Hitung kemolaran larutan HNO363% massa dengan massa jenis 1,3 Kg/L (Mr =63)
adalah...
18. Berapa mL larutan KOH2M yang diperlukan untuk membuat 200 mL larutan
KOH0,5M?
19. Berapa mL larutan CH3COOH2M yang diperlukan untuk membuat 200 mL larutan
CH3COOH1 M?
20. Jelaskan cara membuat larutan 10 ml MgCl2 0,5 M!
21. Jelaskan cara membuat larutan 10 ml HCl 0,5 M
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Lampiran 28
JAWABAN SOAL SEM MOLARITAS
1. Molaritasadalahjumlahmolzatterlarutdalamsetiap liter larutan
2. Konsentrasi 1 mol gas nitrogen = 1/27 mol/m3
3. mol CuSO4 = 200 ml x 2 M = 400 mmol
4. mol Kristal NaOH = 4 gram/ 40 gram. Mol-1= 1/10 mol
5. 9. M = (10 x 45 x 1,3)/63= 9,3 M
6. mol KOH (akhir) = mol KOH (awal)

ml x 2 M

= 200 ml x 0,5 M

ml

= 50 ml

7. Mencariberapa gram Kristal MgCl2 yang dibutuhkan: mol MgCl2 = 10 ml x 0,5 M = 5 mmol.

Gram MgCl2 = 5 mmol x
melarutkan Kristal MgCl2dalam 10 ml aquades
Mengaduk agar terlarutan sempurna
JAWABAN SOAL SEM CADANGAN
1. Rumusumummolaritaslarutan = M = n/V
2. konsentrasi 1 mol gas amoniak = 1/36 mol/m3
3. mol H2SO4 = 200 ml x 5 M = 1000 mmol
4. mol Kristal Ca(OH)2 = 4 gram/ 40 gram. Mol-1

= 1/10 mol
KonsentrasilarutanNaOH = 1/10 mol/ 100 liter
= 1 x 10-3 M
5. M = (10 x 63 x 1,3)/63

= 13 M
6. mol CH3COOH (akhir) = mol CH3COOH (awal)

ml x 2 M

= 200 ml x 1 M

ml

= 100 ml

7. Mencariberapa gram Kristal HCl yang dibutuhkan: molHCl = 10 ml x 0,5 M = 5 mmol.

Gram HCl = 5 mmol x
melarutkan Kristal MgCl2dalam 10 ml aquades
Mengaduk agar terlarutsempurna
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Lampiran 28
JAWABAN SOAL DRILLMOLARITAS
1. Molaritasadalahjumlahmolzatterlarutdalamsetiap liter larutan
2. Rumusumummolaritaslarutan = M = n/V
3. Konsentrasi 1 mol gas nitrogen = 1/27 mol/m3
4. konsentrasi 1 mol gas amoniak = 1/36 mol/m3
5. mol CuSO4 = 200 ml x 2 M = 400 mmol
6. mol H2SO4 = 200 ml x 5 M = 1000 mmol
7. mol Kristal NaOH = 4 gram/ 40 gram. Mol-1
= 1/10 mol
KonsentrasilarutanNaOH = 1/10 mol/ 100 liter
= 1 x 10-3 M
8. mol Kristal Ca(OH)2 = 4 gram/ 40 gram. Mol-1
= 1/10 mol
KonsentrasilarutanNaOH = 1/10 mol/ 100 liter= 1 x 10-3 M
9. M = (10 x 45 x 1,3)/63
= 9,3 M
10. M = (10 x 63 x 1,3)/63
= 13 M
11. mol KOH (akhir) = mol KOH (awal)
ml x 2 M

= 200 ml x 0,5 M

ml

= 50 ml

12. mol CH3COOH (akhir) = mol CH3COOH (awal)
ml x 2 M

= 200 ml x 1 M

ml

= 100 ml

13. 1. Mencariberapa gram Kristal MgCl2 yang dibutuhkan: mol MgCl2 = 10 ml x 0,5 M = 5
mmol.
Gram MgCl2 = 5 mmol x
2. melarutkan Kristal MgCl2dalam 10 ml aquades
3. Mengaduk agar terlarutsempurna
14. 1. Mencariberapa gram Kristal HCl yang dibutuhkan: molHCl = 10 ml x 0,5 M = 5 mmol.
Gram HCl = 5 mmol x
2. melarutkan Kristal MgCl2dalam 10 ml aquades
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3. Mengaduk agar terlarutsempurna
Lampiran 29

LEMBAR KERJA PRAKTIKUM
MATERI LAJU REAKSI
EKSPERIMEN 1

I.Tujuan
-

Mengetahui pengaruh ukuran zat padat terhadap laju reaksi

-

Mengetahui pengaruh konsentrasi pereaksi terhadap laju reaksi

-

Mengetahui pengaruh suhu terhadap laju reaksi

-

Mengetahui pengaruh katalis terhadap laju reaksi

II. Dasar teori
Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi
a) Konsentrasi
Secara umum konsentrasi pereaksi akan mempengaruhi laju reaksi. Pengaruh
konsentrasi terhadap laju reaksi adalah khas untuk setiap reaksi.
b) Luas Permukaan Sentuhan
Untuk reaksi heterogen (wujud tidak sama), misalnya logam zink dengan
larutan asam klorida, laju reaksi selain dipengaruhi oleh konsentrasi asam klorida juga
dipengaruhi oleh kondisi logam zink. Dalam jumlah (massa) yang sama butiran logam
zink akan bereaksi lebih lambat daripada serbuk zink.
Dengan menggunakan teori tumbukan dapat dijelaskan bahwa semakin luas
permukaan zat padat semakin banyak tempat terjadinya tumbukan antarpartikel yang
bereaksi.
c) Suhu
Harga tetapan laju reaksi (k) akan berubah. Bagi kebanyakan reaksi kimia,
kenaikan sekitar 100 C akan menyebabkan harga tetapan laju reaksi menjadi dua kali
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semula. Dengan naiknya harga tetapan laju reaksi (k), maka reaksi akan menjadi lebih
cepat. Jadi, kenaikan suhu akan mengakibatkan reaksi berlangsung semakin cepat.
d) Katalis
Beberapa reaksi kimia yang berlangsung lambat dapat dipercepat dengan
menambahkan suatu zat kedalamnya, tetapi zat tersebut setelah reaksi selesai ternyata
tidak berubah.
III. Alat dan bahan
Alat:
 Tabungreaksi

 Termometer

 Raktabungreaksi

 Stopwatch

 Neraca

 Pemanasspertus

 Gelaserlenmeyer

 Mortir

 Gelasbeker 50 ml

 alu

 Gelasukur 50 ml

 Pipettetes

 Tabungukur 10 ml
Bahan:
 LarutanHCl 1M, 2M, 3M

 Aquades

 Batupualamberbentukkeping

 Larutan H2O2 5%

 Larutan Na2S2O3 0,2M

 LarutanNaCl 0,1M

 Fit up tablet

 Larutan FeCl3 0,1M

IV. Cara Kerja
 Pengaruh Ukuran zat Padat terhadap laju reaksi
1. Menyusun alat sesuai instruksi guru
2. Menimbang 5 gram keping pualam yang agak kasar. Sementara itu,
memasukkan 50 ml larutan HCl 1 M ke dalam gelas erlenmeyer. Kemudian,
menambahkan kepingan pualam ke dalam larutan HCl dan memulai mengukur
volum gas yang terbentuk. Mencatat volum gas dalam interval waktu tertentu,
misalnya tiap menit.
3. Mengulangi cara kerja di atas dengan keping pualan yang lebih halus.
 Pengaruh konsentrasi pereaksi terhadap laju reaksi
1. Menyusun alat sesuai instruksi guru
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2. Menimbang 0,06 gram keping magnesium yang agak kasar. Sementara itu,
memasukkan 5 ml larutan HCl 1 M ke dalam tabung reaksi. Kemudian, mencatat
volum gas dalam interval waktu tertentu, misalnya tiap menit.
3. Mengulangi cara kerja di atas dengan keping magnesium yang sama akan tetapi
pada 5 ml larutan HCl 0,5 M.
 Pengaruh suhu terhadap laju reaksi
1. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan
2. Memasukkan 50 ml larutan Na2SO3 0,2 M ke dalam gelas beker. Meletakkan
gelas beker itu di atas kertas bertanda silang. Mengukur suhu larutan dan
mencatatnya. Menambahkan larutan HCl sampai tanda silang tidak terlihat lagi.
3. Memasukkan 50 ml larutan Na2SO3 0,2 M ke dalam gelas kimia yang lain.
Panaskan hingga suhu masing-masing 30oC, 40oC, 50

o

C, dan 60

o

C.

Menambahkan pada masing-masing gelas kimia tersebut dengan larutan HCl
sampai tanda silang tidak terlihat lagi.
 Pengaruh Katalis terhadap laju reaksi
1. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan.
2. Memasukkan masing-masing 50 ml larutan H2O2 5% ke dalam dua gelas kimia.
Mengamati kecepatan timbulnya gelembung gas pada kedua gelas itu dan
mencatatnya.
3. Menambahkan 20 tetes larutan NaCl 0,1 M ke dalam gelas kimia I dan 20 tetes
larutan FeCl3 0,1 M ke dalam gelas kimia II.
4. Mengamati kecepatan timbulnya gelembung gas pada kedua gelas kimia dan
mencatatnya.
IV.

Data Pengamatan


Pengaruh ukuran zat padat terhadap laju reaksi

Bentuk

Waktu (detik)

Pualam

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

210

240

270

300

Kasar
Halus


Pengaruhkonsentrasipereaksiterhadaplajureaksi

Bentuk
Pualam

Waktu (detik)
30

60

90

120

150

180
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HCl 1 M
HCl 0,5 M


Pengaruhsuhuterhadaplajureaksi

Suhu (oC)

30

40

50

60

Waktu (detik)


V.

Pengaruhkatalisterhadaplajureaksi

No

Larutan

1.

H2O2

2.

H2O2 + NaCl

3.

H2O2 + FeCl3

Pengamatan

Analisis Data


Pengaruh ukuran zat padat terhadap laju reaksi

1.

Menuliskan persamaan reaksi kimia yang terjadi pada percobaan

2.

Mengidentifikasi gas yang terbentuk pada saat percobaan

3.

Membuat grafik dari data hasil pengamatan percobaan. (volum gas = sumbu y,

waktu = sumbu x)
4.

Mendeskripsikan apakah ada perbedaan pada grafik data hasil pengamatan

percobaan dari pualam kasar dan halus.
5.

Jika ada perbedaan, menjelaskan mengapa terjadi perbedaan pada grafik pualam

kasar dan halus. Jika tidak ada perbedaan, menjelaskan mengapa terjadi demikian.


Pengaruh konsentrasi pereaksi terhadap laju reaksi

1. Menuliskan persamaan reaksi kimia yang terjadi pada percobaan
2. Mengidentifikasi gas yang terbentuk pada saat percobaan
3. Membuat grafik dari data hasil pengamatan percobaan. (volum gas = sumbu y, waktu
= sumbu x)
4. Mendeskripsikan apakah ada perbedaan pada grafik data hasil pengamatan percobaan
dari HCl 1 M dan HCl 0,5 M.
5. Jika ada perbedaan, menjelaskan mengapa terjadi perbedaan pada grafik HCl 1 M dan
HCl 0,5 M. Jika tidak ada perbedaan, menjelaskan mengapa terjadi demikian.


Pengaruh suhu terhadap laju reaksi
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1. Menuliskan persamaan reaksi kimia yang terjadi pada percobaan.
2. Menjelaskan fungsi dari tanda silang pada kertas, dan fenomena yang terjadi pada
tanda silang tersebut saat pengamatan.
3. Membuat grafik dari data hasil pengamatan percobaan. (waktu = sumbu y, suhu =
sumbu x)
4. Mendeskripsikan

mengenai

grafik

dari

data

hasil

pengamatan,

dan

menghubungkannya dengan materi laju reaksi.


Pengaruh katalis terhadap laju reaksi

1. Menuliskan persamaan reaksi kimia yang terjadi pada percobaan.
2. Menjelaskan fenomena reaksi kimia yang terjadi pada saat percobaan.
3. Menghubungkan fenomena tersebut dengan materi laju reaksi, atau lebih khususnya
mengenai pengaruh katalis dalam reaksi kimia.
VI.

Menarik Kesimpulan
Buatlah kesimpulan dari percobaan di atas!

VII.

Menulis Laporan
Buatlah laporan lengkap untuk percobaan ini

VIII.

Pertanyaan
Soal-soal materi faktor laju reaksi
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Lampiran 30

LEMBAR KERJA PRAKTIKUM
MATERI LAJU REAKSI
KELAS EKSPERIMEN 2

III.Tujuan
-

Mengetahui pengaruh ukuran zat padat terhadap laju reaksi

-

Mengetahui pengaruh konsentrasi pereaksi terhadap laju reaksi

-

Mengetahui pengaruh suhu terhadap laju reaksi

-

Mengetahui pengaruh katalis terhadap laju reaksi

IV. Dasar teori
Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi
b) Konsentrasi
Secara umum konsentrasi pereaksi akan mempengaruhi laju reaksi. Pengaruh
konsentrasi terhadap laju reaksi adalah khas untuk setiap reaksi.
b) Luas Permukaan Sentuhan
Untuk reaksi heterogen (wujud tidak sama), misalnya logam zink dengan
larutan asam klorida, laju reaksi selain dipengaruhi oleh konsentrasi asam klorida juga
dipengaruhi oleh kondisi logam zink. Dalam jumlah (massa) yang sama butiran logam
zink akan bereaksi lebih lambat daripada serbuk zink.
Dengan menggunakan teori tumbukan dapat dijelaskan bahwa semakin luas
permukaan zat padat semakin banyak tempat terjadinya tumbukan antarpartikel yang
bereaksi.
c) Suhu
Harga tetapan laju reaksi (k) akan berubah. Bagi kebanyakan reaksi kimia,
kenaikan sekitar 100 C akan menyebabkan harga tetapan laju reaksi menjadi dua kali
semula. Dengan naiknya harga tetapan laju reaksi (k), maka reaksi akan menjadi lebih
cepat. Jadi, kenaikan suhu akan mengakibatkan reaksi berlangsung semakin cepat.
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e) Katalis
Beberapa reaksi kimia yang berlangsung lambat dapat dipercepat dengan
menambahkan suatu zat kedalamnya, tetapi zat tersebut setelah reaksi selesai ternyata
tidak berubah.
III. Alat dan bahan
Alat:
 Tabung reaksi

 Termometer

 Rak tabung reaksi

 Stopwatch

 Neraca

 Pemanas spertus

 Gelas erlenmeyer

 Mortir

 Gelas beker 50 ml

 alu

 Gelas ukur 50 ml

 Pipet tetes

 Tabung ukur 10 ml
Bahan:
 Larutan HCl 1M, 2M, 3M
 Batu pualam berbentuk keping
 Larutan Na2S2O3 0,2M
 Fit up tablet
 Aquades
 Larutan H2O2 5%
 Larutan NaCl 0,1M
 Larutan FeCl3 0,1M
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V. Cara Kerja
 Pengaruh Ukuran zat Padat terhadap laju reaksi
4. Menyusun alat sesuai instruksi guru
5. Menimbang 5 gram keping pualam yang agak kasar. Sementara itu, memasukkan 50 ml larutan
HCl 1 M ke dalam gelas erlenmeyer. Kemudian, menambahkan kepingan pualam ke dalam
larutan HCl dan memulai mengukur volum gas yang terbentuk. Mencatat volum gas dalam
interval waktu tertentu, misalnya tiap menit.
6. Mengulangi cara kerja di atas dengan keping pualan yang lebih halus.
 Pengaruh konsentrasi pereaksi terhadap laju reaksi
4. Menyusun alat sesuai instruksi guru
5. Menimbang 0,06 gram keping magnesium yang agak kasar. Sementara itu, memasukkan 5 ml
larutan HCl 1 M ke dalam tabung reaksi. Kemudian, mencatat volum gas dalam interval waktu
tertentu, misalnya tiap menit.
6. Mengulangi cara kerja di atas dengan keping magnesium yang sama akan tetapi pada 5 ml
larutan HCl 0,5 M.
 Pengaruh suhu terhadap laju reaksi
4. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan
5. Memasukkan 50 ml larutan Na2SO3 0,2 M ke dalam gelas beker. Meletakkan gelas beker itu di
atas kertas bertanda silang. Mengukur suhu larutan dan mencatatnya. Menambahkan larutan
HCl sampai tanda silang tidak terlihat lagi.
6. Memasukkan 50 ml larutan Na2SO3 0,2 M ke dalam gelas kimia yang lain. Panaskan hingga
suhu masing-masing 30oC, 40oC, 50 oC, dan 60 oC. Menambahkan pada masing-masing gelas
kimia tersebut dengan larutan HCl sampai tanda silang tidak terlihat lagi.
 Pengaruh Katalis terhadap laju reaksi
5. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan.
6. Memasukkan masing-masing 50 ml larutan H2O2 5% ke dalam dua gelas kimia. Mengamati
kecepatan timbulnya gelembung gas pada kedua gelas itu dan mencatatnya.
7. Menambahkan 20 tetes larutan NaCl 0,1 M ke dalam gelas kimia I dan 20 tetes larutan FeCl3
0,1 M ke dalam gelas kimia II.
8. Mengamati kecepatan timbulnya gelembung gas pada kedua gelas kimia dan mencatatnya.
IX.

Data Pengamatan


Pengaruh ukuran zat padat terhadap laju reaksi

Bentuk

Waktu (detik)
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Pualam

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

180

210

240

270

300

50

60

Kasar
Halus


Pengaruh konsentrasi pereaksi terhadap laju reaksi

Bentuk

Waktu (detik)

Pualam

30

60

90

120

150

HCl 1 M
HCl 0,5 M


Pengaruh suhu terhadap laju reaksi

Suhu (oC)

30

40

Waktu (detik)


X.

Pengaruh katalis terhadap laju reaksi

No

Larutan

1.

H2O2

2.

H2O2 + NaCl

3.

H2O2 + FeCl3

Pengamatan

Analisis Data


Pengaruh ukuran zat padat terhadap laju reaksi

6.

Menuliskan persamaan reaksi kimia yang terjadi pada percobaan

7.

Mengidentifikasi gas yang terbentuk pada saat percobaan

8.

Membuat grafik dari data hasil pengamatan percobaan. (volum gas = sumbu y, waktu = sumbu x)

9.

Mendeskripsikan apakah ada perbedaan pada grafik data hasil pengamatan percobaan dari pualam

kasar dan halus.
10. Jika ada perbedaan, menjelaskan mengapa terjadi perbedaan pada grafik pualam kasar dan halus.
Jika tidak ada perbedaan, menjelaskan mengapa terjadi demikian.


Pengaruh konsentrasi pereaksi terhadap laju reaksi

6. Menuliskan persamaan reaksi kimia yang terjadi pada percobaan
7. Mengidentifikasi gas yang terbentuk pada saat percobaan
8. Membuat grafik dari data hasil pengamatan percobaan. (volum gas = sumbu y, waktu = sumbu x)
9. Mendeskripsikan apakah ada perbedaan pada grafik data hasil pengamatan percobaan dari HCl 1 M
dan HCl 0,5 M.
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10. Jika ada perbedaan, menjelaskan mengapa terjadi perbedaan pada grafik HCl 1 M dan HCl 0,5 M.
Jika tidak ada perbedaan, menjelaskan mengapa terjadi demikian.


Pengaruh suhu terhadap laju reaksi

5. Menuliskan persamaan reaksi kimia yang terjadi pada percobaan.
6. Menjelaskan fungsi dari tanda silang pada kertas, dan fenomena yang terjadi pada tanda silang
tersebut saat pengamatan.
7. Membuat grafik dari data hasil pengamatan percobaan. (waktu = sumbu y, suhu = sumbu x)
8. Mendeskripsikan mengenai grafik dari data hasil pengamatan, dan menghubungkannya dengan
materi laju reaksi.


Pengaruh katalis terhadap laju reaksi

4. Menuliskan persamaan reaksi kimia yang terjadi pada percobaan.
5. Menjelaskan fenomena reaksi kimia yang terjadi pada saat percobaan.
6. Menghubungkan fenomena tersebut dengan materi laju reaksi, atau lebih khususnya mengenai
pengaruh katalis dalam reaksi kimia.
XI.

Menarik Kesimpulan
Buatlah kesimpulan dari percobaan di atas!

XII.

Menulis Laporan
Buatlah laporan lengkap untuk percobaan ini

XIII.

Pertanyaan
Soal-soal drill materi laju reaksi
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172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

Kelas
Kelas Eksperimen 1
Kelas Eksperimen 2
kelas Kontrol

A

B

2.00 4.00
2.00 4.00
2.00 4.00

C

Rata-rata tiap aspek
D
E
F
4.00
3.82
3.65

2.85
2.65
3.00

4.00
4.00
4.00

3.32
2.47
3.26

G

H
4.00
4.00
4.00

4.00
4.00
4.00

218

218

Foto 1. Uji Coba Soal

Foto 2. Suasana Pretes

Foto 3. Suasana pembelajaran kelas eksperimen 1
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Foto 4. Suasana belajar di kelas eksperimen 1

Foto 5. Suasana Belajar di kelas eksperimen 2

Foto 6. Suasana Praktikum
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Foto 7. Suasana Praktikum

Foto 8. Suasana Praktikum

Foto 9. Suasana Postes

