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Ilmu kimia merupakan ilmu yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan 
eksperimen. Kegiatan eksperimen atau praktikum menitikberatkan pada ranah 
psikomotor yang berupa penampilan dan berhubungan dengan aktifitas fisik. Oleh 
karena pelaksanaan praktikum melibatkan alat-alat, maka perlu penguasaan 
tentang alat-alat praktikum sehingga dapat menunjang kelancaran praktikum dan 
meningkatkan kemampuan psikomotorik siswa. Tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui seberapa besar korelasi antara pengetahuan alat praktikum dengan 
kemampuan psikomotorik siswa kelas XI IPA SMAN 11 Semarang materi pokok 
laju reaksi. 

Pengambilan data menggunakan metode dokumentasi, tes, dan observasi. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMAN 11 Semarang. 
Sampel diambil dengan teknik cluster random sampling, diperoleh siswa kelas XI 
IPA-4 dari 4 kelas yang ada. Instrumen yang memenuhi syarat untuk digunakan 
dalam penelitian kemudian dipakai untuk mengambil data tentang pengetahuan 
alat praktikum dan data kemampuan psikomotorik. Dari kedua data tersebut 
kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi sederhana. 

Teknik analisis regresi sederhana menghasilkan persamaan Y= 
28,934+0,611x. Persamaan regresi tersebut linier, dibuktikan melalui uji 
kelinieran dengan Fhitung sebesar 1,117, kurang dari Ftabel pada taraf signifikansi 
5% sebesar 2,389. Dari perhitungan koefisien korelasi diperoleh harga sebesar 
0,60. Harga ini dapat untuk menyimpulkan bahwa ada korelasi positif dan berarti 
antara pengetahuan alat praktikum dan kemampuan psikomotorik, sedangkan 
kontribusi variabel pengetahuan alat praktikum terhadap kemampuan 
psikomotorik diperoleh dari koefisien determinasi regresi sederhana sebesar 36%. 
Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini yaitu ada korelasi positif antara 
pengetahuan alat praktikum dan kemampuan psikomotorik siswa kelas XI IPA 
SMAN 11 Semarang materi pokok laju reaksi. Saran yang diajukan adalah agar 
sebelum praktikum guru memberikan penjelasan mengenai pengetahuan alat dan 
melakukan uji keterampilan alat untuk meningkatkan kemampuan psikomotorik 
siswa khususnya, dan memperlancar kegiatan praktikum pada umumnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu kimia adalah ilmu yang berlandaskan eksperimen, artinya bahwa 

tidak mungkin belajar kimia tanpa laboratorium. Laboratorium akan 

membantu siswa memahami konsep-konsep kimia, membuktikan berbagai 

konsep dan melakukan penelitian sederhana. Bekerja di laboratorium tidaklah 

sama dengan belajar di dalam kelas, untuk dapat bekerja di laboratorium siswa 

dituntut aktif dan terampil melakukan praktikum. 

Laboratorium adalah suatu tempat yang disediakan bagi siswa agar 

dapat melakukan percobaan. Percobaan yang dilakukan menggunakan 

berbagai bahan kimia, peralatan gelas dan instrumen khusus yang dapat 

menyebabkan terjadinya kecelakaan bila dilakukan dengan cara yang tidak 

tepat. Kecelakaan itu dapat juga terjadi karena kelalaian atau kecerobohan 

kerja, hal ini dapat membuat orang tersebut cedera, dan bahkan bagi orang 

disekitarnya. Keselamatan kerja di laboratorium merupakan dambaan bagi 

setiap individu yang sadar akan kepentingan kesehatan, keamanan, dan 

kenyamanan kerja. Bekerja dengan selamat dan aman berarti menurunkan 

resiko kecelakaan. 

Berbagai peristiwa kecelakaan yang pernah terjadi perlu dicatat sebagai 

latar belakang pentingnya bekerja dengan aman di laboratorium. Sumber 

bahaya terbesar berasal dari bahan-bahan kimia. Selain itu pengetahuan yang 



 

 

kurang mengenai alat-alat dapat mendatangkan bahaya yang mungkin terjadi 

ketika bekerja di laboratorium (Onggo, 2002). Sebagai contoh pada proses 

pemanasan zat dalam tabung reaksi harus digunakan penjepit tabung 

kemudian saat memanaskan, mulut tabung tidak boleh diarahkan ke tempat 

yang dipakai untuk menyimpan zat kimia/tempat yang ada orang. Hal ini 

untuk menghindari percikan zat tersebut saat pemanasan. Selain itu, tabung 

reaksi harus digerak-gerakkan (kadang di atas api kadang di luar api) sehingga 

tabung tidak pecah karena kepanasan (Hendayana, 1994). Dengan 

pengetahuan singkat tersebut diharapkan setiap individu dapat bertanggung 

jawab untuk menjaga keselamatan kerja di laboratorium dengan sebaik-

baiknya. 

Pengetahuan alat merupakan salah satu faktor yang penting untuk 

mendukung kegiatan praktikum. Siswa akan terampil dalam praktikum apabila 

mereka mempunyai pengetahuan mengenai alat-alat praktikum yang meliputi 

nama alat, fungsi alat, dan cara menggunakannya. Pengetahuan alat yang 

kurang akan mempengaruhi kelancaran saat praktikum. Sebagai contoh, 

selama praktikum siswa dilibatkan aktif dengan pemakaian alat dan bahan 

kimia. Siswa yang menguasai alat dengan baik akan lebih terampil dan teliti 

dalam praktikum sehingga siswa memperoleh hasil praktikum seperti yang 

diharapkan. 

Selama ini, kegiatan praktikum yang berjalan di sekolah sering kali 

menunjukkan adanya ketergantungan antara satu siswa dengan siswa yang lain 

dalam satu kelompok praktikum. Saat praktikum mereka cenderung lebih 



 

 

memilih mencatat data daripada mengoperasikan alat, sehingga dalam 

praktikum didominasi oleh sebagian siswa saja. Bagi siswa yang kurang aktif, 

salah satu alasan mereka yaitu kurang menguasai alat dengan baik. Sedangkan 

diantara siswa yang aktif mengoperasikan alat ada juga yang hanya memiliki 

pengetahuan alat yang minim sehingga dalam pelaksanaan praktikum hanya 

asal-asalan.  

Penilaian dalam praktikum lebih menitikberatkan pada aspek 

psikomotor yang berhubungan dengan penampilan dan aktifitas fisik 

(Depdiknas, 2003). Oleh karena pelaksanaan praktikum melibatkan alat-alat, 

maka perlu penguasaan tentang alat-alat praktikum dengan baik sehingga 

dapat menunjang kelancaran praktikum dan memberi nilai tambah bagi 

penilaian psikomotor siswa. Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud 

untuk mengadakan penelitian mengenai hubungan pengetahuan alat praktikum 

dengan kemampuan psikomotor siswa, dengan judul “KORELASI ANTARA 

PENGETAHUAN ALAT PRAKTIKUM DENGAN KEMAMPUAN 

PSIKOMOTORIK SISWA KELAS XI IPA SMAN 11 SEMARANG 

MATERI POKOK LAJU REAKSI TAHUN PELAJARAN 2005/2006” 

dengan alasan sebagai berikut: 

1. Pentingnya pengetahuan alat praktikum kimia untuk keselamatan kerja di 

laboratorium. 

2. Pengetahuan alat yang minim berpengaruh terhadap keaktifan siswa dalam 

praktikum. 



 

 

3. Pelaksanaan praktikum melibatkan alat-alat sehingga perlu penguasaan 

alat-alat dengan baik untuk memperlancar kegiatan praktikum. 

B. Permasalahan 

Permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:  

1. Seberapa besar korelasi antara pengetahuan alat praktikum dengan 

kemampuan psikomotorik siswa kelas XI IPA SMAN 11 Semarang? 

2. Seberapa besar kontribusi yang diberikan pengetahuan alat praktikum 

terhadap kemampuan psikomotorik siswa kelas XI IPA SMAN 11 

Semarang? 

 

C. Penegasan Istilah 

1. Studi korelasi 

Studi diartikan sebagai penyelidikan, sedangkan korelasi didefinisikan 

sebagai hubungan timbal balik atau sebab akibat (Tim Penyusun KBBI, 

1993:46). Studi korelasi dalam penelitian di sini adalah penyelidikan untuk 

mengetahui adanya hubungan antara pengetahuan alat praktikum kimia 

dengan kemampuan psikomotorik siswa. 

2. Pengetahuan 

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui; kepandaian; atau 

segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran); 

(Tim Penyusun KBBI, 1993:884). Pengetahuan yang dimaksud adalah 

tentang nama, fungsi, dan cara menggunakan alat praktikum kimia. 

 

 



 

 

3. Alat praktikum kimia 

Alat adalah yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu; perkakas: perabot 

(Tim Penyusun KBBI, 1993:28). Alat praktikum kimia yaitu perkakas atau 

perabot yang dipakai dalam kegiatan praktikum kimia, khususnya dalam 

praktikum laju reaksi.  

4. Kemampuan Psikomotorik 

Kemampuan yaitu kesanggupan; kecakapan; kekuatan (Tim Penyusun 

KBBI, 1993:553). Psikomotor yaitu berhubungan dengan aktivitas fisik 

yang berkaitan dengan proses mental (Tim Penyusun KBBI, 1993:704). 

Kemampuan psikomotorik adalah kecakapan yang berhubungan dengan 

aktivitas fisik berupa penampilan selama kegiatan praktikum. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengetahui besarnya korelasi antara pengetahuan alat praktikum dengan 

kemampuan psikomotorik siswa kelas XI IPA SMAN 11 Semarang. 

2. Mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan pengetahuan alat 

praktikum terhadap kemampuan psikomotorik siswa kelas XI IPA SMAN 

11 Semarang. 

 

E. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi semua 

pihak, antara lain: 



 

 

1. Memberi informasi kepada guru tentang hubungan antara pengetahuan 

alat praktikum kimia dengan kemampuan psikomotorik sehingga guru 

senantiasa memberikan pengetahuan mengenai alat sebelum praktikum 

dalam upaya meningkatkan kemampuan psikomotorik siswanya. 

2. Diperoleh lembar penilaian psikomotorik yang dapat digunakan 

khususnya untuk materi laju reaksi. 

3.  Memberi informasi kepada siswa tentang hubungan antara pengetahuan 

alat praktikum dengan kemampuan psikomotorik sehingga mereka 

senantiasa meningkatkan pengetahuannya tentang alat-alat yang berguna 

untuk bekal ketika ujian praktik. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Penyusunan skripsi ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut: 

Bagian awal terdiri dari: 

Halaman Judul, Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Lembar 

Pernyataan, Motto, Sari, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar 

Gambar, dan Daftar Lampiran. 

Bagian inti terdiri dari lima bab, yaitu:  

Bab I Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, 

Permasalahan, Penegasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan Skripsi. Bab II Landasan Teori dan Hipotesis, berisi 

tentang teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan 



 

 

yaitu Pembelajaran Psikomotorik, Praktikum, Alat-Alat Praktikum Kimia, 

Teknik Dasar Menggunakan Alat, Materi Laju Reaksi, Hubungan Antara 

Pengetahuan Alat Praktikum dengan Kemampuan psikomotorik, kemudian 

disusun Hipotesis dari permasalahan tersebut. Bab III Metode Penelitian, 

berisi tentang Subjek dan Karakteristik Penelitian, Variabel, Langkah-

langkah Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang analisis data dan 

pembahasan. Bab V Kesimpulan, berisi Simpulan dan Saran. 

Bagian akhir terdiri dari: 

Daftar Pustaka, Lampiran yang berhubungan dengan penelitian ini.   
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 
 
 
 

A.  Pembelajaran Psikomotorik 

Belajar menurut Slameto (2003) didefinisikan sebagai suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menurut Slameto (2003) 

banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor 

intern dan faktor ekstern. 

1.  Faktor intern 

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar. Ada tiga faktor intern yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologi dan 

faktor kelelahan. 

2. Faktor ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor ekstern yang 

berpengaruh terhadap belajar dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu, 

faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. 

Berdasarkan kurikulum 2004, pembelajaran kimia mengalami 

perubahan dalam dua hal. Pertama, ilmu kimia diperkenalkan sejak sekolah 

menengah pertama. Kedua, materi pembelajaran di SMA ditata ulang 

sehingga lebih sesuai dengan kurikulum. Selain itu metode pembelajaran 



 

 

KBK, menuntut kompetensi yang harus dimiliki siswa sebagai hasil 

pembelajaran yang meliputi aspek kognitif, psikomotorik (keterampilan), dan 

afektif. Hal ini sesuai dengan analisis taksonomi Bloom dalam Pophan (1992) 

yang membagi tujuan istruksional dalam tiga segi, yaitu: pertama, segi 

kognitif adalah kemampuan intelektual siswa seperti yang ditampakkan dalam 

menyelesaikan soal-soal matematika, menyusun suatu karangan dsb. Kedua, 

segi afektif yaitu mengenai sikap, minat, emosi, nilai hidup dan apresiasi 

siswa. Ketiga, segi psikomotoris yaitu mengenai reaksi fisis siswa seperti yang 

ditampakkannya pada waktu melakukan kegiatan yang memerlukan otot, 

seperti kegiatan-kegiatan atletik. 

Psikomotor berhubungan dengan kata ”motor, sensorymotor/perceptual-

motor”. Jadi, ranah psikomotor berhubungan erat dengan kerja otot sehingga 

menyebabkan geraknya tubuh atau bagian-bagiannya (Arikunto, 2002). 

Pengukuran ranah psikomotorik dilakukan terhadap hasil-hasil belajar yang 

berupa penampilan. Kegiatan belajar keterampilan berfokus pada pengalaman 

belajar di dalam dan melalui gerak yang dilakukan peserta didik. Travers 

dalam Sudjana (2000) mengemukakan bahwa gerak dapat disebutkan dengan 

berbagai istilah seperti motor learning, motor skills, psychomotor skills, skills, 

dan skills performance. Maksud dari gerak (motor) di sini ialah gerak, 

stimulus dan respons. Ketiga unsur itu menumbuhkan pola gerak yang 

terkoordinasi pada diri peserta didik. Kegiatan belajar terjadi apabila peserta 

didik menerima stimulus kemudian merespons dengan menggunakan gerak. 

Berkaitan dengan psikomotor, Singer dalam Depdiknas (2003) 

mengatakan bahwa pelajaran yang termasuk kelompok psikomotor adalah 

mata pelajaran yang lebih berorientasi pada gerakan dan menekankan pada 



 

 

reaksi-reaksi fisik. Sedangkan Mager dalam Depdiknas (2003) berpendapat 

bahwa pelajaran yang termasuk dalam kelompok psikomotorik adalah mata 

pelajaran yang mencakup gerakan fisik dan keterampilan tangan. 

Keterampilan itu sendiri menunjuk pada tingkat keahlian seseorang dalam 

suatu tugas tertentu atau sekumpulan tugas tertentu.  

Dave dalam Depdiknas (2003) menjelaskan bahwa hasil belajar 

psikomotor dapat dibedakan menjadi lima peringkat, yaitu: imitasi, 

manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Imitasi adalah kemampuan 

melakukan kegiatan-kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang dilihat 

atau diperhatikan sebelumnya. Manipulasi adalah kemampuan melakukan 

kegiatan sederhana yang belum pernah dilihatnya tetapi berdasarkan pada 

pedoman atau petunjuk saja. Kemampuan tingkat presisi adalah kemampuan 

melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan 

produk kerja yang tinggi. Kemampuan pada tingkat artikulasi adalah 

kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks dari presisi sehingga produk 

kerjanya merupakan sesuatu yang utuh. Kemampuan pada tingkat naturalisasi 

adalah kemampuan melakukan kegiatan secara reflek, yakni kegiatan yang 

melibatkan fisik saja sehingga efektivitas kerja tinggi. 

Gagne dalam Depdiknas (2003) berpendapat bahwa kondisi-kondisi 

yang dapat mengoptimalkan hasil belajar keterampilan itu ada dua macam, 

yaitu kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal dapat dilakukan dengan 

cara mengingatkan kembali sub-sub keterampilan yang sudah dipelajari dan 

mengingatkan prosedur-prosedur atau langkah-langkah gerakan yang telah 



 

 

dikuasainya Sementara itu untuk kondisi eksternal dapat dilakukan dengan 

instruksi verbal, gambar, demonstrasi, praktik, dan umpan balik. 

Keselamatan kerja dalam proses belajar mengajar keterampilan tidak 

boleh dikesampingkan, baik bagi siswa, bahan, maupun alat. Leighbody 

dalam Depdiknas (2003) menjelaskan bahwa keselamatan kerja itu tidak dapat 

dipisahkan dari proses belajar mengajar keterampilan. Oleh karena itu, guru 

harus menjelaskan keselamatan kerja ini pada siswa dengan sejelas-jelasnya 

Oleh karena kompetensi kunci dan keselamatan kerja merupakan dua hal 

penting dalam pembelajaran keterampilan, maka dalam penilaian kedua hal itu 

harus mendapat porsi yang tinggi. 

Ada beberapa ahli yang menjelaskan cara menilai hasil belajar 

psikomotor, dua diantaranya adalah Ryan dan Leighbody. Ryan (dalam 

Depdiknas, 2003) menjelaskan bahwa hasil belajar keterampilan itu dapat 

diukur melalui (1) pengamatan langsung serta penilaian tingkah laku siswa 

selama proses belajar mengajar praktik berlangsung, (2) sesudah mengikuti 

pelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada siswa untuk mengukur 

pengetahuan, keterampilan dan sikap, (3) beberapa waktu sesudah pelajaran 

selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. 

Sementara Leighbody berpendapat bahwa dalam melakukan penilaian 

hasil belajar keterampilan sebaiknya penilaian itu mencakup (1) kemampuan 

siswa menggunakan alat dan sikap kerja, (2) kemampuan siswa menganalisis 

suatu pekerjaan, menyusun urut-urutan pengerjaan, (3) kecepatan siswa dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya, (4) kemampuan siswa dalam 



 

 

membaca gambar dan atau simbol, dan (5) keserasian bentuk dengan yang 

diharapkan dan atau ukuran yang telah ditentukan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian hasil 

belajar psikomotor harus mencakup persiapan, proses, dan produk. Penilaian 

dapat dilakukan melalui 3 alternatif, yaitu (1) pada saat proses berlangsung, 

(2) sesudah proses berlangsung dengan cara mengetes siswa atau (3) dapat 

juga dilakukan sesudah siswa bekerja.  

Ada dua hal yang perlu dilakukan dalam melakukan pengukuran ranah 

psikomotorik, yaitu: membuat soal dan membuat instrumen untuk mengamati 

jawaban siswa. Soal untuk hasil belajar ranah psikomotor dalam penelitian ini 

adalah lembar eksperimen. Sementara itu, dalam Depdiknas (2002) instrumen 

untuk mengamati jawaban siswa dapat berupa lembar penilaian dengan rating 

scale 5,4,3,2,1, dari sangat sempurna sampai sangat kurang sempurna. 

Instrumen yang berupa lembar penilaian digunakan untuk mengukur 

kemampuan psikomotorik berupa matriks ke bawah yang menyatakan 

perperincian aspek  yang akan diukur, sedangkan ke kanan menunjukkan 

besarnya skor (antara 1 sampai 5) yang dapat dicapai oleh siswa. 

 Tabel 1. Contoh Instrumen untuk penilaian psikomotorik (dalam skala 5): 

Skor N

O 

Keterampilan yang diamati 

1 2 3 4 5 

1 Persiapan praktikum      

2 Cara memanaskan zat dalam tabung reaksi      

3 Menguji Adanya oksigen      



 

 

4 Ketepatan melakukan prosedur      

5 Keselamatan kerja      

6 Menyimpulkan data percobaan/hasil praktikum      

 

B. Praktikum 

Metode eksperimen menurut Djamarah (2002) adalah cara penyajian 

pelajaran dimana siswa melakukan sendiri percobaan dengan mengalami dan 

membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Proses belajar mengajar dengan 

metode praktikum memberi kesempatan kepada siswa untuk mengalami 

sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu 

objek, menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri mengenai 

suatu objek, keadaan, atau proses sesuatu. Berdasarkan uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa dalam kegiatan praktikum, siswa dituntut untuk 

mengalami sendiri, mencari kebenaran atau mencari sesuatu hukum atau dalil 

dan menarik kesimpulan dari proses yang dialaminya itu. 

 

Kelebihan metode eksperimen: 

1. Membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan 

percobaannya. 

2. Dalam membina siswa untu membuat terobosan-terobosan baru dengan 

penemuan dari hasil percobaannya dan bermanfaat bagi kehidupan 

manusia. 



 

 

3. Hasil-hasil percobaan yang berharga dapat dimanfaatkan untuk 

kemakmuran umat manusia. 

Kekurangan metode eksperimen: 

1. Lebih sesuai dengan bidang-bidang sains dan teknologi. 

2. Memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang tidak selalu 

mudah diperoleh dan mahal. 

3. Menuntut ketelitian, keuletan, dan ketabahan. 

4. Setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan karena 

mungkin ada faktor-faktor tertentu yang berada di luar jangkauan 

kemampuan/pengendalian. 

Suatu kegiatan terutama dalam pelaksanaan pendidikan yang sesuai 

dengan materi kurikulum yang berlaku harus jelas dan terperinci arah yang 

akan dituju. Sebagai contoh, pada pembelajaran IPA khususnya kimia 

menuntut adanya proses elajar mengajar baik secara teori maupun praktik. 

Pelaksanaan belajar mengajar antara teori dan praktik harus sesuai dengan 

standar kompetensi dan indikator yang telah ditetapkan, sehingga 

pembelajaran kimia dapat diberikan secara teratur dan selengkap-lengkapnya. 

Percobaan-percobaan harus banyak dilakukan supaya siswa mendapat 

pengertian yang lebih mendalam mengenai peristiwa-peristiwa ilmu alam, dan 

lebih menyadari hukum-hukum pokok yang saling berhubungan, yang 

mengatur dan yang menguasai peristiwa-peristiwa alam yang berdaya guna 

bagi kehidupan manusia. Percobaan yang dilakukan dapat menjadikan siswa 



 

 

lebih kreatif dalam dirinya dan memungkinkan penemuan-penemuan baru 

sebagai pengembangan ilmu, terutama dalam teknologi. 

 

C.  Alat-Alat Praktikum Kimia 

Alat dapat diartikan sebagai sarana yang dapat dipakai untuk 

mengerjakan sesuatu. Alat-alat ini dipergunakan untuk mempermudah proses 

belajar mengajar di sekolah. Pada pengajaran IPA di sekolah, fungsi alat-alat 

ini pada umumnya adalah untuk menunjukkan fakta dan proses alamiah serta 

pengujian hipotesis sehingga konsep, prinsip, dan hukum alam itu lebih 

dihayati oleh siswa.  

Setiap alat yang digunakan di laboratorium hendaknya mempunyai nilai 

pedagogis, yaitu suatu alat yang dapat merangsang siswa untuk berfikir, 

menyusun sesuatu generalisasi. Suatu alat hendaknya dapat mempercepat 

proses belajar anak dan proses mengajar guru (Purwadi, 1981:77). 

Menurut Sujaiz dkk (1988) agar kita dapat menggunakan alat-alat 

laboratorium dengan baik dan benar, kita harus mengetahui hal-hal berikut ini: 

1. Nama alat 

 Sebelum menggunakan alat, kita harus mengetahui nama alat tersebut. 

2. Kegunaan alat 

 Untuk mengukur besaran apa atau untuk apa alat ukur tersebut digunakan. 

3. Cara menggunakan alat 

 Bagaimana cara menggunakan alat ukur dengan benar 

4. Batas ukur alat 



 

 

 Ukuran maksimum yang dapat diukur dengan alat tersebut. 

5. Ketelitian dan kesalahan alat 

Ketelitian alat yaitu ukuran terkecil yang dapat diukur oleh alat tersebut 

dengan teliti, sedangkan kesalahan alat adalah setengah skala dari 

ketelitian alat. 

6. Titik nol alat 

 Penunjukan alat ketika tidak digunakan. Pada alat yang baik titik nol ini 

tepat pada titik nol skala utama alat, tetapi pada alat yang kurang baik titik 

nol alat mungkin berpindah atau bergeser. 

Alat-alat laboratorium yang digunakan dalam praktikum khususnya 

materi pokok laju reaksi, antara lain: 

1. Gelas ukur  

             

 Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume zat kimia dalam bentuk 

cair. Alat ini mempunyai skala, tersedia berbagai macam ukuran. Jangan 

digunakan untuk mengukur larutan atau pelarut yang panas. 

2. Gelas piala atau gelas kimia (Beaker glass) 

        

 Gelas piala bukan alat pengukur (walaupun volume kira-kira) digunakan 

untuk tempat larutan dan dapat juga untuk memanaskan larutan zat-zat 

kimia. Untuk menguapkan solven/pelarut atau untuk memekatkan. 

 



 

 

3. Labu erlenmeyer 

                   

 Bukan alat pengukur walaupun terdapat skala pada alat gelas tersebut. 

Erlenmeyer digunakan untuk tempat zat yang akan dititrasi dan bisa untuk 

memanaskan larutan. 

4. Labu ukur  

                 

 Untuk membuat dan mengencerkan larutan pada volume tertentu (sesuai 

dengan volume yang tertera pada labu ukur). 

5. Pipet tetes 

                   

 Untuk mengambil bahan berbentuk larutan dalam jumlah kecil. 

6. Pipet ukur 

                 

 Terbuat dari gelas dan mempunyai skala. Digunakan untuk mengambil 

larutan dengan volume tertentu. 

 

 



 

 

7.  Gelas arloji 

    

 Digunakan sebagai tempat untuk menimbang zat padat terutama zat yang 

higroskopis pada neraca digital. 

8. Pipet gondok 

      

 Untuk mengambil larutan dengan volume tepat sesuai dengan lebel yang 

tertera pada bagian yang menggelembung (gondok) pada bagian tengah 

pipet. 

9. Kasa asbes 

               

 Terbuat dari bahan logam. Untuk alas saat memanaskan alat gelas dengan 

alat pemanas. Kasa asbes berfungsi untuk meratakan panas. 

10.  Kaki tiga 

         

Gelang besi dengan tiga buah kaki penopang. Untuk meletakkan benda 

yang akan dipanaskan. 

11. Spatula 

              



 

 

 Terbuat dari bahan logam. Spatula digunakan untuk alat bantu mengambil 

bahan padat atau kristal. 

12. Neraca Ohause 

    

 Digunakan untuk menimbang zat padat. 

13. Penjepit tabung 

                      

 Untuk menjepit tabung saat dipanaskan 

14. Tabung reaksi 

Terbuat dari gelas, dapat dipanaskan saat digunakan untuk mereaksikan 

zat- zat kimia dalam jumlah sedikit.  

15. Pengaduk Gelas 

 Untuk mengaduk suatu campuran dan menolong pada waktu 

menuangkan/mendekantir cairan dalam proses penyaringan. 

16. Corong 

Terbuat dari gelas/plastik untuk menolong pada waktu memasukkan 

cairan ke dalam suatu wadah dengan mulut sempit seperti labu takar. 

17. Termometer 

 Alat untuk mengukur suhu larutan/pelarut. 

18. Pemanas spirtus 

 Pemanas dengan bahan bakar spiritus. 

   (Tim Penyusun Petunjuk Praktikum Kimia Dasar 1, 2003). 



 

 

D. Teknik  Dasar Menggunakan Alat 

1.   Teknik memanaskan 

 Pemanasan zat cair dalam tabung reaksi: 

a. Tabung reaksi dijepit dengan penjepit tabung reaksi 

b. Nyala api harus berwarna biru 

c. Pemanasan awal harus menggunakan nyala api kecil 

d. Nyala api jangan diarahkan pada bagian bawah tabung reaksi 

e. Pemanasan jangan ditempatkan pada satu bagian tabung reaksi 

(tabung digerak-gerakkan) sewaktu-waktu ada di atas nyala api, dan 

sewaktu-waktu ada diluar nyala api. 

f. Jangan mengarahkan mulut tabung ke daerah yang ada orang atau 

daerah yang dipakai penyimpan zat kimia 

2.  Teknik menimbang 

Cara menimbang dengan neraca OHAUS 

a. Letakkan neraca OHAUS pada tempat yang datar, misalnya diletakkan 

di atas meja. 

b. Siapkan botol timbang bersih untuk menimbang zat yang higroskopis 

(penyerap air), atau gelas arloji untuk zat yang tidak higroskopis. 

c. Bersihkan piring neraca dari zat-zat kimia yang menempel bekas 

pemakai sebelumnya 

d. Menyetimbangkan neraca pada skala nol dengan cara 

- menggeserkan semua beban neraca menuju skala nol 



 

 

- atur skrup sedemikian rupa sehingga lengan penunjuk 

kesetimbangan ada pada posisi garis kesetimbangan  

e. Timbang botol timbang/kaca arloji kosong dengan menempatkannya 

pada piring, geser-geser beban neraca sehingga lengan neraca tepat 

dengan tanda garis. Catat semua beban neraca, harga itu menunjukkan 

berat botol timbang kosong. 

f. Perhitungkan ketelitian alat (skala terkecil alat) dan kesalahan alat 

(setengah dari ketelitian alat). Misalnya setiap 1 g skalanya dibagi 10, 

maka ketelitian neraca OHAUS adalah 0,1 g, sedangkan kesalahan 

alatnya 0,05 g. 

g. Masukkan zat yang akan ditimbang ke dalam botol timbang, pasang 

beban timbangan sebesar berat botol timbang ditambah berat zat yang 

diperlukan. Sampai tahap ini penimbangan selesai. 

h. Setelah selesai menimbang kembalikan lagi semua bahan neraca pada 

posisi nol dan penahan piring neraca dinaikkan agar piring terkunci 

(tidak bergoyang-goyang). Setelah itu piring neraca dibersihkan lagi. 

3.  Teknik mengukur volum  

 Cara mengukur volum dengan gelas ukur: 

a. Pilih gelas ukur yang volumnya lebih besar atau sama dengan volum 

zat cair yang akan diukur. Misalnya untuk mengukur 12,5 mL air 

harus digunakan gelas ukur berukuran 25 mL atau paling besar 50 mL. 



 

 

b. Baca dahulu skala gelas ukur yang dipakai dan tentukan harga 

skalanya. Misalnya setiap 1 mL skalanya dibagi 10, maka harga 

skalanya/ketelitian alat (harga setiap garis) adalah 0,1 mL. 

c. Perhitungkan ketelitian alat (skala terkecil alat) dan kesalahan alat 

(setengah dari ketelitian alat). Misalnya setiap 1 mL skalanya dibagi 

10, maka ketelitian gelas ukur adalah 0,1 mL dan kesalahan alatnya 

0,05 mL (setengah dari skala terkecil gelas ukur). 

d. Pembacaan skala harus lurus dengan mata, jangan terlalu atas dan 

jangan pula terlalu bawah. 

e. Zat cair yang memberikan permukaan cekung dalam gelas ukur, 

pembacaannya adalah pada garis paling bawah. Zat cair yang 

memberikan permukaan cembung, harus dibaca permukaan paling 

atas. 

f. Bilas dahulu gelas ukur dengan air suling sebelum digunakan. 

g. Masukkan zat cair yang akan diukur sampai volum yang diinginkan. 

4. Teknik Menggunakan Termometer 

 Cara mengukur suhu larutan dengan thermometer: 

a. Pasang karet/tali pada pangkal termometer; bersihkan termometer 

sebelum digunakan dengan air bersih (aquades). 

b. Masukkan ujung termometer pada larutan yang akan kita ukur 

suhunya, ujung thermometer tidak boleh menyentuh dasar wadah. 



 

 

c. Pada saat mengukur jari tangan tidak boleh menyentuh termometer 

tetapi yang dipegang adalah karet/tali yang kita pasang pada pangkal 

termometer. 

d. Catat suhu larutan sesuai yang tertera pada termometer.  

e. Perhitungkan ketelitian alat (skala terkecil alat) dan kesalahan alat 

(setengah ketelitian alat). Misalnya setiap 100C skala termometer 

dibagi 10, maka ketelitian termometer adalah 10C dan kesalahan 

alatnya 0,50C (setengah ketelitian alat).  

f. Cuci thermometer sesudah dipakai.  

(Hendayana, 1994:10). 

 

E. Materi Laju Reaksi 

Berdasarkan kurikulum 2004, materi laju reaksi diberikan pada siswa 

SMA kelas XI IPA. Materi yang diajarkan meliputi: konsep laju reaksi, teori 

tumbukan, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan persamaan laju 

reaksi. 

1.  Pengertian Laju Reaksi 

Laju reaksi dinyatakan sebagai berkurangnya konsentrasi reaktan 

atau bertambahnya konsentrasi produk dalam satuan waktu. Perhatikan 

reaksi berikut !  

 

 

 



 

 

R                P 

                 Konsentrasi P      

                                

                                                         

  Konsentrasi R 

  Gambar 1. Grafik laju reaksi 

Pada awal reaksi, zat produk (P) belum terbentuk. Setelah reaksi berjalan, 

zat P mulai terbentuk. Semakin lama konsentrasi zat P semakin 

bertambah, sedangkan zat R semakin berkurang. 

Berdasarkan gambar 1. jumlah konsentrasi reaktan semakin 

berkurang maka laju reaksinya adalah berkurangnya jumlah konsentrasi R 

persatuan waktu. Oleh karena itu, dirumuskan: 

t
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 Dari gambar 1. dapat pula dibaca bahwa jumlah konsentrasi produk 

semakin bertambah maka laju reaksinya adalah bertambahnya jumlah 

konsentrasi P persatuan waktu. Oleh karena itu dirumuskan:  

  
t

PP
t
Pv awalakhir

Δ
−

=
Δ
Δ+

=
][][][  

2.  Teori Tumbukan  

Reaksi terjadi karena adanya tumbukan antara partikel-partikel 

(dapat berupa molekul atau atom) zat yang bereaksi. Tumbukan-tumbukan 

itu ada yang menghasilkan reaksi, ada juga yang tidak menghasilkan 

reaksi. Tumbukan yang menghasilkan reaksi adalah tumbukan antar 

partikel yang mempunyai energi lebih besar daripada energi minimum 



 

 

yang dibutuhkan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Tumbukan yang 

menghasilkan reaksi disebut tumbukan efektif, sedangkan energi 

minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi atau untuk 

menghasilkan tumbukan efektif disebut energi pengaktifan atau energi 

aktivitas (Ea). 

3.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laju Reaksi 

Laju reaksi akan lebih cepat jika tumbukan antarpartikel zat yang 

bereaksi lebih banyak. Faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya 

tumbukan ialah konsentrasi, luas permukaan sentuhan, temperature, dan 

katalis. 

a. Konsentrasi 

Jika konsentrasi reaktan semakin besar maka reaksi berlangsung 

semakin cepat. Hal ini karena semakin besar konsentrasi semakin 

banyak jumlah partikel zat, sehingga kemungkinanterjadinya 

tumbukan semakin besar. 

1) Persamaan Laju Reaksi 

Persamaan laju reaksi menyatakan hubungan antara konsentrasi 

reaktan dan laju reaksi. 

Secara umum rumus laju reaksi adalah  

  aA + bB ----   cC + dD 

persamaan laju reaksinya secara umum dapat dituliskan sebagai 

berikut. 

 v = k [A]m [B]n 

Keterangan: 



 

 

v = laju reaksi  

k = tetapan kecepatan 

[A] = konsentrasi zat A 

[B] = konsentrasi zat B 

m = pangkat reaksi A 

n = pangkat reaksi B 

Jumlah pangkat konsentrasi dari zat yang bereaksi (reaktan) 

disebut orde reaksi. Orde reaksi tidak dapat ditentukan dari harga 

koefisien reaksi, tetapi ditentukan berdasarkan eksperimen. Pada 

reaksi sederhana orde reaksi dapat ditentukan dari koefisiennya, 

sedangkan orde reaksi untuk reaksi kompleks (memiliki tahap-

tahap reaksi) dapat ditentukan dari koefisien reaksi pada tahap 

reaksi yang paling lambat. Reaksi yang paling lambat menentukan 

laju reaksi karena persamaan laju reaksi keseluruhan sama dengan 

persamaan laju dari tahap yang berlangsung paling lambat.      

2) Menentukan Orde Reaksi 

 Diketahui suatu reaksi: 

 A + B ----  C  

Dari percobaan, diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 2. Laju reaksi A dan B 

No. [A] (M) [B] (M) v (M s-1) 
1. 
2. 
3. 

0,1 
0,2 
0,1 

0,1 
0,1 
0,2 

20 
40 
80 

 



 

 

a) Menentukan pangkat reaksi A 

Membandingkan data laju reaksi untuk [B] konstan dari tabel 

2 nomor 1 dan 2. 

yx

yx

BAk
BAk

v
v
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][][
][][

=  

yx

yx

k
k

]1,0[]2,0[
]1,0[]1,0[
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x
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]1,0[

40
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⎠
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2
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⎟
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⎜
⎝
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2
1

2
1  

 x  = 1 

Jadi pangkat reaksi A=1, ditulis v =k [A] 

b) Menentukan pangkat reaksi B 

Membandingkan data laju reaksi untuk [A] konstan dari tabel 

1 nomor 1 dan 3. 
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v
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 y = 2 

 Jadi, pangkat reaksi B=2, ditulis v = k [B]2 

 Persamaan laju reaksinya adalah v =k [A][B]2 

 Pangkat reaksi = 1 + 2 = 3.  

b. Luas Permukaan Sentuhan 

Tumbukan antar partikel zat terjadi pada permukaan zat itu. Semakin 

banyak bagian zat yang bertumbukan semakin banyak pula 

kemungkinan terbentuknya zat baru. 

c. Temperatur 

 Jika temperatur dinaikkan maka gerakan partikel-partikel zat akan 

semakin cepat, sehingga tumbukan semakin sering terjadi dan 

kemungkinan terjadinya reaksi semakin besar. 

d. Katalis 

Laju reaksi akan semakin cepat jika pada reaktan ditambahkan katalis. 

Katalis akan menurunkan energi pengaktivan, sehingga terjadinya 

tumbukan efektif semakin banyak (Ratih, 2000:66).  

Kegiatan praktikum dilakukan pada sub materi faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi yaitu mengamati pengaruh konsentrasi, luas 

permukaan sentuhan, temperatur dan katalis terhadap laju reaksi. Pada 

pembelajaran ini digunakan metode praktikum agar siswa mengalami dan 

membuktikan sendiri teori yang ada.  

 



 

 

F. Hubungan antara Pengetahuan Alat Praktikum Dengan Kemampuan 

Psikomotor  

  Kegiatan belajar pengetahuan merupakan dasar semua kegiatan belajar. 

Kegiatan belajar ini menjadi kendali dan landasan bagi kegiatan belajar 

keterampilan dan sikap (Sudjana, 2000:127). Ilmu kimia diperoleh dan 

dikembangkan melalui eksperimen (praktikum). Penilaian praktikum 

menitikberatkan pada aspek psikomotorik, sedangkan dalam praktik itu 

sendiri melibatkan alat-alat praktikum yang berfungsi untuk membantu 

menunjukkan fakta dan proses alamiah serta pengujian hipotesis sehingga 

konsep, prinsip, dan hukum alam itu lebih dihayati oleh siswa. Melihat 

pentingnya alat terhadap kegiatan praktikum maka tanpa pengetahuan alat 

siswa akan mendapat kesulitan dalam praktikum dan hal ini tentu 

mempengaruhi nilai psikomotorik.   Penilaian hasil belajar 

psikomotorik terdiri dari persiapan, proses dan produk (Depdiknas, 2003). 

Persiapan dilakukan pada awal praktikum yaitu mempersiapkan alat dan 

bahan yang akan digunakan selama praktikum. Siswa lebih mudah 

menyiapkan alat jika dia tahu nama alat-alat praktikum tersebut, dan 

sebaliknya siswa akan kesulitan menyiapkan alat praktikum jika dia tidak tahu 

nama alat yang akan digunakannya. Selama kegiatan praktikum, siswa yang 

mengetahui cara menggunakan alat dengan tepat akan lebih mantap dan teliti 

dalam setiap percobaan yang dilakukannya. Ketelitian dalam menggunakan 

alat akan mempengaruhi hasil akhir yang diperoleh. Jadi, siswa yang 



 

 

mempunyai pengetahuan alat baik akan memiliki kemampuan psikomotorik 

yang baik pula. 

 

G. Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul (Arikunto, 1997:67). Berdasarkan pengertian, hipotesis 

dimaksudkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang perlu dibuktikan 

kebenarannya dan bersifat sementara, dengan bertitik tolak pada landasan 

teori dan hasil penelitian. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada hubungan secara signifikan 

antara pengetahuan alat praktikum kimia dengan kemampuan psikomotorik 

siswa kelas XI IPA SMAN 11 Semarang materi pokok laju reaksi.    
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 
A. Subyek dan Karakteristik Penelitian 

1. Populasi 

 Pengertian populasi yaitu keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 

2002:108). Populasi mencakup keseluruhan subyek yang akan diteliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMAN 11 

Semarang tahun pelajaran 2005/2006 sebanyak 4 kelas yang terdiri dari 

165 siswa. Adapun pembagian kelasnya sebagai berikut: 

a. Kelas XI IPA 1 terdiri dari 41 siswa 

b. Kelas XI IPA 2 terdiri dari 42 siswa 

c. Kelas XI IPA 3 terdiri dari 41 siswa 

d. Kelas XI IPA 4 terdiri dari 41 siswa 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti (Arikunto, 

2002:109). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

teknik cluster random sampling, yaitu secara acak dipilih satu kelas 

sebagai sampel adalah kelas XI IPA 4. 

 

B. Variabel 

Variabel adalah gejala yang bervariasi yang menjadi obyek penelitian 

(Arikunto, 2002:98). Variabel-variabel dalam penelitian antara lain: 



 

 

a. Variabel bebas  

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel 

penyebab (Arikunto, 2002:98). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

pengetahuan alat prakktikum. Sub variabel dari pengetahuan alat 

praktikum antara lain nama, fungsi, dan cara menggunakan alat-alat yang 

digunakan dalam praktikum laju reaksi. 

b.  Variabel terikat  

Variabel terikat adalah akibat atau variabel yang dipengaruhi (Arikunto, 

2002:98). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan 

psikomotorik. Sub variabel kemampuan psikomotorik antara lain 

keaktifan siswa, ketelitian dan ketepatan menggunakan alat, keefektifan 

menggunakan waktu dan hasil percobaan.  

c. Variabel terkontrol 

Variabel terkontrol menurut Dr. A.T Widodo pada saat perkuliahan 

metode penelitian pendidikan (2005) adalah variabel yang mempengaruhi 

besarnya variabel terikat tetapi tidak diteliti, oleh karena itu harus 

dikendalikan, khususnya dalam penelitian eksperimen atau formal. 

Variabel terkontrol dalam penelitian ini yaitu kurikulum yang berlaku, 

jumlah jam pelajaran, lingkungan belajar, kemampuan guru yang 

mengajar. 

 

C. Langkah-Langkah Penelitian 

 Untuk memperoleh gambaran secara umum terhadap jalannya penelitian 

ini, maka berikut adalah langkah-langkah jalannya penelitian: 

1. Memilih subyek penelitian secara random dari suatu populasi. 



 

 

2. Melakukan pengukuran pengetahuan alat praktikum (dengan soal tes). 

3. Pelaksanaan praktikum sekaligus melakukan penilaian psikomotorik 

siswa. 

4. Melakukan analisis data untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara 

pengetahuan alat praktikum dengan kemampuan psikomotorik siswa.  

 

D. Metode Pengambilan Data 

Sesuai dengan rumusan hipotesis dan permasalahan yang diajukan maka 

data yang perlu dikumpulkan adalah data menganai tingkat pengetahuan alat 

praktikum dan kemampuan psikomotorik siswa. Adapun metode 

pengumpulan datanya adalah sebagai berikut: 

1. Metode Dokumentasi  

 Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh 

data tentang nama-nama siswa dan data nilai mid semester siswa kelas XI 

IPA SMAN 11 Semarang semester 1 untuk mata pelajaran kimia.  

2. Metode Tes 

Metode tes dalam penelitian ini adalah tes tertulis yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengetahuan alat praktikum siswa.  

 

  Langkah-langkah penyusunan instrumen adalah: 

a. Menyusun kisi-kisi soal. 

b. Membuat soal berdasarkan kisi-kisi 

c. Mengujicobakan soal 

d. Menganalisis soal 



 

 

1) Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid 

mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang 

valid berarti memiliki validitas rendah (Arikunto, 2002:79). 

Untuk pengujian validitas digunakan rumus korelasi biserial, 

sebagai berikut: 

 
q
p

S
MM

pbi
t

tp −=γ  

Keterangan:  

γpbi = koefisien korelasi biserial 

Mp   = rerata skor dari subyek yang menjawab betul bagi item 

yang   dicari validitasnya. 

Mt    = rerata skor total 

St      = standar deviasi dari skor total   

p      = proporsi siswa yang menjawab benar 

 
N
Nbp =  

Nb   = banyaknya siswa yang menjawab benar 

N     = jumlah seluruh siswa 

q      = proporsi siswa yang menjawab salah   

 Koefisien korelasi yang diperoleh dengan rumus tersebut 

dibandingkan dengan n responden pada taraf signifikan 5%. Item-



 

 

item yang mempunyai koefisien korelasi lebih besar dari r tabel 

termasuk item yang valid dan yang kurang dari r tabel termasuk 

item yang tidak valid. Item yang tidak valid perlu direvisi atau 

tidak digunakan (Arikunto, 2002:79). 

 Berdasarkan uji coba soal yang telah dilaksanakan dengan 

N=42 dan taraf signifikan 5% di dapat r hitung=0,624, jadi item 

dikatakan valid jika r hitung > 0.304 (r tabel). Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 16 halaman 89. Hasil uji 

coba dari 35 soal, diperoleh 24 soal yang valid, yaitu soal nomor 

1,2,3,4,5,6,9,10,11,14,16,17,20,22,23,24,25,26,29,31,32,33,34,dan 

35. 

2) Uji Reliabilitas 

Tingkat reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan 

rumus KR-21, sebagai berikut: 
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Keterangan : 

rn  = reliabilitas instrumen 

k   = banyaknya butir soal 

M   = rata-rata skor total 

Vt   = varians total 



 

 

Apabila harga rn dikonsultasikan dengan r tabel dengan taraf 

signifikan 5% ternyata lebih besar, berarti instrumen tersebut 

reliabel (Arikunto, 2002:171). 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh r-
11= 0,771 dengan 

N=42 dan taraf signifikan 5%, sedangkan untuk r tabel 0,390. 

Karena r hitung lebih besar dari pada r tabel maka instrumen 

reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 17 

halaman 93. 

3) Taraf Kesukaran 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal 

disebut indeks kesukaran. Rumus yang digunakan adalah: 
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Keterangan:   

IK    = indeks kesukaran 

JBA  = jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 

JBB  = jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 

JSA  = banyaknya siswa pada kelompok atas 

JSB  = banyaknya siswa pada kelompok bawah 

Klasifikasi indeks kesukaran adalah sebagai berikut: 

- Soal dengan IK<0,00 adalah terlalu sukar 

- Soal dengan IK 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar 

- Soal dengan IK 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang 

- Soal dengan IK 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah 



 

 

- Soal dengan IK 1,00 adalah terlalu mudah 

Berdasarkan hasil uji coba dari 35 soal diperoleh soal yang mudah, 

sedang, dan sukar. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 16 halaman 89. Soal dengan kategori mudah ada 13 soal 

yaitu nomor 1,5,7,8,13,14,15,18,19,20,23,24,28. Soal dengan 

kategori sedang ada 19 soal yaitu nomor 

2,3,4,6,9,10,11,12,16,17,21,22,25, 27,29,31,32,33,35. Soal dengan 

kategori sukar ada 3 soal yaitu nomor 26,30, dan 34. 

4) Daya Pembeda 

Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks 

diskriminasi disingkat DP, yang dinyatakan dengan rumus: 
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Keterangan: 

DP = daya pembeda 

JBA  = jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 

JBB  = jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah 

JSA = banyaknya siswa pada kelompok atas  

Klasifikasi daya pembeda adalah: 

- D<0,00 : sangat jelek 

- D= 0,00 – 0,20 : jelek 

- D=0,21 – 0,40  : cukup 

- D=0,41 – 0,70  : baik 



 

 

- D=0,71 – 1,00  : baik sekali 

(Suharsimi Arikunto, 2002:70). 

Berdasarkan hasil uji coba diperoleh 20 soal yang mempunyai 

daya beda yang cukup yaitu pada nomor 

1,2,3,4,5,6,11,14,16,17,20,22, 

23,24,25,26,29,32,33,34. Soal yang mempunyai kategori baik ada 

4 soal yaitu nomor 9,10,31,35. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 16 halaman 89. 

Berdasarkan hasil uji coba dari 35 soal ternyata 24 soal yang dapat 

digunakan dalam penelitian dengan kriteria soal reliabel, valid, 

mempunyai taraf kesukaran mudah/sedang/sukar, dan daya beda 

cukup/baik. 

 

3. Metode Observasi 

 Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data 

tentang kemampuan psikomotorik materi pokok laju reaksi siswa kelas XI 

IPA SMAN 11 Semarang.   

  Instrumen yang baik adalah instrumen yang dapat terpenuhinya 

syarat validitas dan reliabilitas yang baik. 

 a. Validitas  

 Validitas yang digunakan untuk lembar observasi adalah validitas isi 

yaitu, dengan mengkonsultasikannya kepada ahli dalam hal ini dosen 

pembimbing. 

 



 

 

b. Reliabilitas 

 Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen 

dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2002:153). Metode 

observasi dilakukan oleh pengamat dan kelemahan pengamat terletak 

pada unsur subyektifitas, sehingga untuk dapat menghindari atau dapat 

menekan sesedikit mungkin kelemahan tersebut maka pengamatan 

dilakukan oleh dua orang. 

  Jika pengamatnya dilakukan lebih dari satu orang, maka perlu 

diadakan penyamaan antar pengamat sehingga dicapai persamaan 

persepsi dari pengamat yang akan bekerja mengumpulkan data. Untuk 

menentukan toleransi perbedaan hasil pengamatan, digunakan teknik 

pengetesan reliabilitas pengamatan. Rumus yang digunakan adalah: 
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Keterangan: 

KK = Koefisien kesepakatan 

S     = sepakat, jumlah kode yang sama untuk obyek yang sama 

N1   = Jumlah kode yang dibuat oleh pengamat 1 

N2   = Jumlah kode yang dibuat oleh pengamat 2 

Oleh karena jumlah N1 dan N2 sama, maka rumus tersebut 

disederhanakan menjadi:    

 
N
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Keterangan: 

IKK = indeks kesesuaian kasar 

n     = jumlah kode yang sama 



 

 

N     = banyaknya obyek yang diamati 

Jika reliabilitas pengamatan ≥ 0,7 maka lembar observasi dapat 

digunakan sebagai instrumen (Arikunto, 1997:202). 

Langkah-langkah dalam uji lembar observasi adalah: 

1) Uji coba dilakukan terhadap 10 siswa di luar sampel. Masing-

masing siswa diamati oleh dua orang pengamat. 

2) Sebelum melakukan penilaian, pengamat ditraining dahulu 

mengenai cara melakukan penilaian yang tepat. 

3) Menganalisis data ujicoba menggunakan rumus reliabilitas di atas. 

Setelah dianalisis, IKKnya sebesar 0,85 sehingga instrumen dapat 

digunakan. Perhitungan selengkapnya ada pada lampiran 25 

halaman 111. 

E. Metode Analisis Data 

 1. Uji Homogenitas 

Sebelum dilakukan penelitian populasi harus dalam keadaan homogen 

agar dalam pengambilan sampel dapat digunakan teknik cluster random 

sampling. Data yang digunakan untuk uji ini adalah data nilai ulangan 

harian siswa kelas XI IPA semester 1 SMAN 11 Semarang. Uji ini 

dilakukan dengan uji Bartlett dengan rumus sebagai berikut: 
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 Keterangan: 

 iS 2  = Varians masing-masing kelompok 



 

 

 S2   = Varians gabungan 

 B    = Koefisien Bartlet 

 Kriteria pengujian, jika X2
hitung < X2

tabel dengan dk=k-1 maka sampel 

mempunyai varians yang sama (homogen). 

2. Uji varians 

Uji varians digunakan untuk mengetahui kesamaan keadaan awal dari 

populasi. Rumus yang digunakan untuk menguju varians adalah sebagai 

berikut:  
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   (Sudjana, 1996: 261) 

 Keterangan:  

 AY: jumlah kuadrat antar kelompok 

 DY: jumlah kuadrat dalam 

 RY: jumlah kuadrat rata-rata 

 JKtot: jumlah kuadrat total 

Hasil perhitungan Fhitung selanjutnya dikonsultasikan dengan Ftabel. Jika 

Fhitung<Ftabel dengan taraf signifikan 5% berarti tidak ada perbedaan rata-

rata dari populasi tersebut. 

3. Uji kenormalan 



 

 

Uji kenormalan digunakan untuk mengetahui data dalam sampel 

terdistribusi normal atau tidak. Rumus yang digunakan untuk menguji 

kenormalan data adalah uji Chi Kuadrat, sebagai berikut: 
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 Keterangan: 

X2 = chi kuadrat 

Oi = frekuensi hasil pengamatan 

 Ei  = frekuensi yang diharapkan  

 Hasil perhitungan X2
data selanjutnya dikonsultasikan dengan X2

tabel. Jika 

X2
data<X2

tabel dengan taraf signifikan 5% berarti sampel penelitian berasal 

dari populasi yang normal. 

 Data-data yang akan diuji normalitasnya adalah: 

a. Nilai tes pengetahuan alat 

b. Nilai kemampuan psikomotorik 

4. Analisis Data 

a. Analisis regresi 

  Analisis regresi adalah statistik yang digunakan untuk 

mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian 

ini akan mempelajari satu bentuk hubungan antara pengetahuan alat 

terhadap kemampuan psikomotorik siswa kelas XI IPA SMAN 11 

Semarang. 

  Bentuk hubungan antara pengetahuan alat (X) terhadap 

kemampuan psikomotorik (Y) memakai analisis sederhana karena 

dalam penelitian ini hanya terdapat satu variabel bebas. Persamaan 



 

 

garis regresi linier sederhana antara variabel X dan Y dapat dihitung 

melalui persamaan sebagai berikut: 

  Y = a + bx 
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Keterangan: 

 a = bilangan konstanta 

 b = bilangan koefisien prediktor 

 X = Pengetahuan alat praktikum 

 Y = Kemampuan psikomotorik siswa 

 n = banyaknya data 

b. Uji keberartian regresi 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi yang 

diperoleh mempunyai arti bagi model regresinya atau tidak. Uji 

koefisien b pada regresi linear sederhana menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

resS
regSF 2

2

=  (Sudjana, 1996:332) 
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Uji regresi berarti jika: 

Fhitung ≥ F(1-) (V1,V2) 

V1 = 1; V2 = n-2 

 

c. Uji kelinearan 

Untuk menguji apakah model regresi linear sederhana dapat 

digunakan atau harus mencari model lain perlu dilakukan uji 

kelinearan. Uji kelinearan dihitung dengan menggunakan rumus: 

2

2

E
data S

tcSF =                        (Sudjana, 1996:332) 

Keterangan: 

2
ES  = rata-rata kuadrat kekeliruan eksperimen (RJKE) 
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Yi = variabel Y hasil pengamatan 



 

 

=
∧

iY = variabel Y yang diperoleh dari model regresi untuk tiap harga 

X. 

Model regresi linear diterima jika: 

Fhitung<F(1-) (V1,V2) 

V1 = k-2 k = banyaknya jenis data 

 V2 = n-k n = banyaknya data 

 

d. Menghitung koefisien korelasi 

Untuk mengukur seberapa besar harga koefisien korelasi antara 

variabel X dan variabel Y digunakan rumus korelasi product-moment 

dengan angka kasar sebagai berikut: 
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2222 YYnXXn
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=              (Sudjana, 1996:369)  

Keterangan:  

rxy = koefisien korelasi  

X  = nilai pengetahuan alat  

Y  = nilai psikomotorik siswa 

n   = jumlah data 

e. Uji keberartian koefisien korelasi 

  Uji keberartian koefisien korelasi dihitung menggunakan statistic t-

student, yaitu: 
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  Keterangan: 

  n = ukuran sampel 



 

 

  r = koefisien korelasi yang diperoleh 

  Koefisien Korelasi berarti jika thitung tidak berada pada –ttabel<t<ttabel.  

f. Menghitung koefisien determinasi 

Koefisien determinasi yang dinyatakan dalam r2 adalah koefisien yang 

menyatakan besarnya kontribusi yang diberikan variabel bebas 

(pengetahuan alat praktikum) terhadap variabel terikat (kemampuan 

psikomotorik). Rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut: 

  
( )( ){ }
( )∑ ∑

∑ ∑∑
−

−
= 22

2

YYn

YXXYnb
r    (Sudjana, 1996:370)  

Besarnya koefisien determinasi = r2 x 100% 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Analisis data merupakan bagian penting dalam suatu penelitian karena 

dengan analisis, data yang telah dikumpulkan dapat memberi arti dan makna 

yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. 

Tabel 3. Data hasil penelitian  

 Pengetahuan alat Kemampuan psikomotor 

Rentang 54,17-87,50 55,10-89,70 

X  76,63 75,76 

S 7,45 7,59 

Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 9 halaman 70. 

Data yang dihasilkan kemudian dianalisis untuk menguji hipotesis. 

1. Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas dilakukan terhadap nilai mid semester siswa XI IPA-1, 

XI IPA-2, XI IPA-3, dan XI IPA-4. Berdasarkan perhitungan diperoleh 

X2
hitung = 7,321 sedangkan X2

tabel = 7,81 pada dk=3. Oleh karena 

X2
hitung<X2

tabel, maka populasi tersebut homogen. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6 halaman 64. 

 

 

 



 

 

2. Uji Varians 

 Uji varians dilakukan terhadap nilai mid semester siswa XI IPA-1, XI 

IPA-2, XI IPA-3, dan XI IPA-4. Berdasarkan perhitungan diperoleh Fhitung 

= 2,3585 dan Ftabel dengan taraf signifikan 5% sebesar 2,66. Oleh karena 

Fhitung<Ftabel maka tidak ada perbedaan rata-rata dari populasi. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7 halaman 65. 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan terhadap data skor pengetahuan alat dan 

kemampuan psikomotorik dengan meggunakan teknik Chi Kuadrat (X2). 

Berdasarkan perhitungan, untuk pengetahuan alat diperoleh X2
data = 

6,0650, sedangkan X2
tabel dengan taraf kepercayaan 95% dan derajat 

kebebasan (dk)=6-3=3 sebesar 7,81. Oleh karena X2
data<X2

tabel, data 

tersebut berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 10 halaman 71. Sedangkan data kemampuan psikomotorik 

diperoleh X2
data = 0,6847. Sedangkan X2

tabel dengan taraf kepercayaan 

95% dan derajat kebebasan (dk)=6-3=3 sebesar 7,81. Oleh karena 

X2
data<X2

tabel, data tersebut berdistribusi normal. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 11 halaman 72. 

4. Analisis Data 

a. Membuat diagram pencar 

Pola linear dapat diketahui dari grafik data pengamatan yang 

digambarkan menggunakan sumbu datar X dan sumbu tegak Y. 

Gambar X dan Y pada sistem sumbu ini ternyata berupa titik-titik 

terpencar yang cenderung mengikuti pola lurus atau linear. Gambar 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 12 halaman 74. 



 

 

b. Membuat persamaan regresi linear sederhana 

 Setelah data berpasangan hasil pengamatan diperoleh dari diagram 

pencar didapatkan regresi linear berbentuk Y=a+bx. Berdasarkan 

perhitungan diperoleh a=28,934 dan b=0,611 sehingga persamaan 

regresi linearnya adalah y=28,934+0,611x. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 12 halaman 74. 

c. Menguji keberartian model regresi 

 Berdasarkan perhitungan diperoleh S2(reg)= 235298,439 dan S2(res)= 

828,059, sehingga didapatkan Fdata= 21,883 dan Ftabel= 4,091. Oleh 

karena Fhitung≥Ftabel maka persamaan regresi berarti. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 12 halaman 74.  

d. Menguji kelinearan regresi 

 Hasil analisis menunjukkan S2(TC) = 41,522 dan S2(E) = 37,170 

sehingga didapatkan Fdata= 1,117 dan Ftabel= 2,389. Oleh karena F-

hitung<Ftabel maka persamaan regresi linear. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 12 halaman 75. 

e. Menentukan koefisien korelasi regresi linear sederhana 

 Koefisien korelasi regresi dihitung menggunakan rumus product 

moment dan diperoleh rxy sebesar 0,600. Hal ini menunjukkan ada 

hubungan yang signifikan antara pengetahuan alat praktikum kimia 

dengan kemampuan psikomotorik. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 12 halaman 75. 

 



 

 

f. Uji keberartian koefisien korelasi sederhana 

Untuk menguji apakah koefisien korelasi yang diperoleh dari hasil 

penelitian dapat mencerminkan sesuatu yang sesungguhnya dalam 

populasi, maka ditentukan harga t. Berdasarkan perhitungan diperoleh 

t hitung = 4,678, sedangkan t tabel dengan taraf kepercayaan 95% dan 

derajat kebebasan (dk)=41-2=39 diperoleh sebesar 2,02. Koefisien 

Korelasi berarti jika thitung tidak berada pada daerah penerimaan H0, 

yaitu -ttabel<t<ttabel. Ternyata harga thitung tidak berada dalam 

penerimaan H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi 

berarti. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 12 

halaman 76. 

g. Analisis koefisien determinasi 

Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan besarnya derajat 

hubungan atau kontribusi variabel X terhadap Y. Berdasarkan 

perhitungan diperoleh r2 = 0,36 sehingga besarnya kontribusi variabel 

X terhadap variabel Y sebesar 36%. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 12 halaman 76. 

 

B. Pembahasan 

 Hasil analisis uji normalitas data pengetahuan alat praktikum dan 

kemampuan psikomotorik keduanya menunjukkan berdistribusi normal. Hal 

ini berarti bahwa analisis data menggunakan statistik parametrik. 

 Data pengetahuan alat praktikum dan kemampuan psikomotor siswa 

yang digambarkan dengan titik-titik ternyata mengikuti pola linear atau lurus. 



 

 

Pola linear ini mempunyai persamaan regresi sebagai berikut 

XY 611,0934,28ˆ += . Selanjutnya persamaan ini dapat digunakan untuk 

memperkirakan korelasi antara pengetahuan alat praktikum dengan 

kemampuan psikomotor siswa. Berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi 

diperoleh rxy sebesar 0,600. Besarnya harga koefisien tersebut menunjukkan 

bahwa ada korelasi positif dan berarti pada hubungan pengetahuan alat 

praktikum dengan kemampuan psikomotor siswa, . sedangkan kontribusi 

variabel pengetahuan alat praktikum terhadap kemampuan psikomotorik 

diperoleh dari koefisien determinasi regresi sederhana sebesar 36%. 

 Penilaian psikomotorik seperti yang dikemukakan Ryan dalam 

Depdiknas (2003) dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap tingkah 

laku siswa selama praktikum berlangsung. Nilai psikomotorik siswa dari hasil 

pengamatan bervariasi, akan tetapi setelah kedua data yaitu pengetahuan alat 

praktikum dan kemampuan psikomotorik dianalisis menggunakan regresi 

sederhana menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara pengetahuan alat 

dan kemampuan psikomotorik siswa. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi 

nilai pengetahuan alat praktikum maka kemampuan psikomotorik siswa juga 

semakin baik.  

 Adanya korelasi positif antara pengetahuan alat praktikum dengan 

kemampuan psikomotorik siswa dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk 

mengembangkan kemampuan psikomotor, karena dalam kurikulum 2004 

diterapkan model penilaian psikomotor yang biasanya diwujudkan dalam 

bentuk praktikum. Kegiatan praktikum memerlukan kecakapan dari siswa agar 

praktikum dapat berjalan dengan baik. Salah satu kecakapan yang dapat 



 

 

mempengaruhi kemampuan psikomotorik adalah keterampilan alat. Siswa 

menjadi terampil jika mereka mengetahui nama, fungsi dan teknik 

menggunakan alat dengan tepat sehingga pelaksanaan praktikum dapat 

berjalan dengan lancar. 

 Kegiatan praktikum di sekolah tidak hanya dilakukan satu atau dua kali 

saja, dan setiap akan praktikum guru harus memberikan penjelasan mengenai 

alat-alat yang akan digunakan dalam praktikum. Hal tersebut penting karena 

menurut Gagne dalam Depdiknas (2003) hasil belajar psikomotorik dapat 

dioptimalkan dengan mengingat kembali sub-sub keterampilan yang telah 

dipelajari sebelumnya. Artinya walaupun siswa sudah pernah mendapat 

penjelasan mengenai alat-alat sebelumnya, tetapi guru harus mengingatkan 

kembali pada praktikum selanjutnya untuk mengoptimalkan kemampuan 

psikomotorik siswa. 

 Pengetahuan alat praktikum juga penting demi keselamatan kerja di 

laboratorium seperti yang dikemukakan oleh Onggo (2002) bahwa 

penggunaan alat-alat praktikum yang kurang tepat dapat mendatangkan 

bahaya ketika bekerja di laboratorium. Jika pernyataan di atas dihubungkan 

dengan kemampuan psikomotorik maka sesuai dengan pendapat Leighbody 

dalam Depdiknas (2003) bahwa dalam proses belajar mengajar keterampilan, 

keselamatan kerja tidak boleh dikesampingkan baik bagi siswa, bahan, 

maupun alat.  

 Besarnya kontribusi pengetahuan alat terhadap kemampuan 

psikomotorik siswa menjadi masukan bagi guru agar memberikan 

pengetahuan alat sebelum kegiatan praktikum, hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan psikomotor siswa. Kemampuan psikomotorik 



 

 

sangat penting karena dalam UANAS untuk kurikulum 2004 diberlakukan 

ujian praktik, khususnya untuk mata pelajaran kimia. Adanya hubungan 

pengetahuan alat dan kontribusi yang diberikan terhadap kemampuan 

psikomotorik maka pengetahuan alat harus dikuasai dengan baik untuk bekal 

ujian praktik nantinya. 

 Kontribusi yang diberikan pengetahuan alat terhadap kemampuan 

psikomotorik adalah 36%. Angka tersebut menjadikan kita berfikir bahwa ada 

faktor lain yang mempengaruhi kemampuan psikomotorik. Faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi kemampuan psikomotorik diantaranya frekuensi kegiatan 

praktikum, jumlah anggota dalam kelompok, minat dan sikap siswa terhadap 

praktikum. 

 Kurikulum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kurikulum 2004, 

sehingga penilaian hasil belajar seharusnya tidak hanya dilakukan pada aspek 

psikomotorik saja, tetapi juga aspek afektif dan kognitif. Aspek afektif dalam 

penelitian ini diukur menggunakan angket dan nilai rata-rata yang diperoleh 

dianggap cukup baik yaitu sebesar 74. Penilaian afektif penting untuk 

dilakukan karena bermanfaat untuk memperbaiki cara belajar siswa dan cara 

mengajar guru agar menjadi lebih baik. Penilaian aspek kognitif dalam 

penelitian ini belum dapat dilakukan karena keterbatasan peneliti dalam hal 

waktu.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada korelasi 

positif antara pengetahuan alat praktikum dan kemampuan psikomotorik siswa 

kelas XI IPA SMAN 11 Semarang materi pokok laju reaksi dengan koefisien 

korelasi sebesar 0,60 dan kontribusi yang diberikan pengetahuan alat 

praktikum terhadap kemampuan psikomotorik siswa sebesar 36%. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat 

diberikan adalah: 

1. Sebelum praktikum guru hendaknya memberikan penjelasan mengenai 

alat-alat yang akan dipakai dalam kegiatan praktikum, kemudian guru 

menguji keterampilan siswa khususnya dalam menggunakan alat dengan 

tujuan siswa menjadi terampil saat praktikum sehingga nilai 

psikomotoriknya lebih baik. 

2. Penilaian hendaknya dilakukan pada ketiga aspek yaitu kognitif, afektif 

dan psikomotorik. 

3. Perlu dikembangkan penilaian aspek psikomotorik pada materi lain. 
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Lampiran 13 

KISI-KISI SOAL PENGETAHUAN ALAT UNTUK UJICOBA 

 

NO Kelompok alat C1 C2 Jumlah soal 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Alat-alat Gelas 

1. Tabung reaksi 

2. Gelas ukur 

3. Gelas kimia 

4. Erlenmeyer 

5. Labu takar 

6. Termometer 

7. Gelas arloji 

8. Pipet (tetes,volum, gondok) 

9. Corong 

10. Pembakar spiritus 

11. Batang pengaduk 

Alat-alat besi 

1. Spatula 

2. Kaki tiga 

3. Kasa asbes 

4. Penjepit tabung 

5. Neraca 

 

1,4 

3 

5 

2,8 

6 

33 

24,25 

16,17,18,19 

11,12,13 

32 

34 

 

26,27 

28,29 

30,31 

14,15 

22 

 

9 

10 

 

 

7 

35 

 

20,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

3 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

6 

3 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 Jumlah 28 7 35 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

Lampiran 14 
 
Jawablah soal-soal di bawah ini dengan memilih salah satu obtion yang paling 
benar a, b, c, d, atau e.             

                                                                    
Gambar 1 Gambar 2  Gambar 3  Gambar 4  Gambar 5 

1. Nama alat pada gambar 1 adalah...... 

a. Gelas ukur   d. Tabung reaksi 

b. Gelas arloji   e. Erlenmeyer 

c. Gelas kimia 

2. Urutan nama-nama alat dari gambar 1 sampai 5 adalah..... 

a. Tabung reaksi, gelas kimia, gelas ukur, erlenmeyer, labu takar 

b. Gelas kimia, tabung reaksi, gelas ukur, erlenmeyer, labu takar 

c. Tabung reaksi, gelas kimia, erlenmeyer, gelas ukur, labu takar 

d. Gelas kimia, erlenmeyer, gelas ukur, tabung reaksi, labu takar 

e. Tabung reaksi, gelas ukur, gelas, erlenmeyer, labu takar 

3. Alat yang berfungsi untuk mengukur volume larutan secara tepat ditunjukkan 

gambar... 

a. 1    d. 4 

b. 2    e. 5 

c. 3 

4. Alat yang digunakan untuk mereaksikan zat dalam jumlah kecil ditunjukkan 

oleh gambar..... 

a. 1    d. 4 

b. 2    e. 5 

c. 3  

 

5. Alat pada gambar 2 digunakan untuk....... 

a. Mengukur volume larutan secara tepat 

b. Tempat untuk menitrasi 



 

 

c. Mereaksikan suatu zat dalam jumlah kecil 

d. Membuat suatu larutan 
e. Memanaskan cairan  

6. Alat yang digunakan untuk mengencerkan larutan ditunjukkan gambar..... 

a. 1   d. 4    
b. 2   e. 5 

c. 3    

7. Saat mengencerkan asam sulfat pekat, kita……. 
a. Menambahkan asam sulfat pekat ke air 

b. Menambahkan air ke asam sulfat pekat 

c. Air dan asam sulfat pekat dicampurkan secara bersama 

d. a dan b betul 
e. a, b dan c betul semua 

8. Alat pada gambar 4 berfungsi untuk……… 

a. Mengukur volume larutan secara tepat 
b. Tempat untuk titrasi 

c. Mereaksikan suatu zat dalam jumlah kecil 

d. Membuat suatu larutan 
e. Memanaskan cairan  

9. Cara memanaskan zat dalam tabung reaksi adalah………… 

a. Tabung reaksi dijepit dengan penjepit tabung, kemudian dipanaskan di 
atas api 

b. Tabung reaksi dijepit dengan penjepit tabung, kemudian dipanaskan 

dengan posisi mulut tabung menjauhi kita, tabung selalu di atas nyala api 
c. Tabung reaksi dijepit dengan penjepit tabung, kemudian dipanaskan  

dengan posisi mulut tabung menjauhi kita, tabung reaksi kadang di atas 

nyala api kadang di luar nyala api 

d. Tabung dipegang dengan kain, kemudian dipanaskan di atas nyala api 

e. Tabung langsung dipegang dengan tangan, kemudian dipanaskan di atas 

nyala api 

10. Cara mengukur volume zat cair dengan gelas ukur………….. 



 

 

a. Menempatkan gelas ukur di atas meja yang datar, saat membaca skala 

gelas ukur posisi mata harus sejajar dengan permukaan zat cair 

(miniskusnya) 

b. Menempatkan gelas ukur di atas meja yang datar, saat membaca skala 

gelas ukur posisi mata tegak lurus dengan permukaan zat cair 

(miniskusnya) 

c. Menempatkan gelas ukur di atas meja yang datar, saat membaca skala 

gelas ukur mata membentuk sudut 45 derajat 

d. Menempatkan gelas ukur di atas meja yang datar, saat membaca skala 

gelas ukur diangkat sejajar dengan mata  

e. Gelas ukur di angkat, kemudian membaca skala gelas ukur dengan posisi 

mata tegak lurus dengan permukaan zat cair 

 Gambar 6 

11. Gambar 6 adalah proses............... 

a. Pelarutan   d. Penyulingan  

b. penguapan   e. Penyaringan  

c. Pengkristalan 

12. Nama alat yang yang ditunjukkan huruf C adalah....... 

a. Corong   d. Corong hisap 

b. Corong buchner  e. Corong mekanik 

c. Corong pisah 

13. Sebelum corong digunakan untuk menyaring, terlebih dahulu corong 

ditempeli...... 

a. Kertas saring   d. Kertas plastik 

b. Kertas tisue    e. Kertas minyak 

c. Kertas karton 

       
   Gambar 7         

14. Nama alat yang ditunjukkan pada gambar 7 adalah..... 

a. Penjepit tabung  d. Penjepit besi 



 

 

b. Penjepit cawan  e. klem 

c. Penjepit baja 

15. Alat pada gambar 7 berfungsi untuk.... 

a. Menjepit tabung   d. Menjepit beaker glass 

b. Menjepit cawan   e. Menjepit labu destilasi 

c. Menjepit erlenmeyer 

                               
 Gambar 8                       Gambar 9 Gambar 10 

16. Urutan nama pada gambar 8 sampai 10 adalah..... 

a. Pipet tetes, pipet volum, pipet gondok 

b. Pipet tetes, pipet gondok, pipet volum 

c. Pipet gondok, pipet volum, pipet tetes 

d. Pipet gondok, pipet tetes, pipet volum 

e. Pipet volum, pipet gondok, pipet tetes 

17. Alat yang ditunjukkan oleh gambar 8 berfungsi untuk....... 

a. Membuat larutan 

b. Mengencerkan larutan 

c. Mengambil larutan dalam jumlah kecil 

d. Mengukur larutan pada volume tertentu 

e. Mengukur larutan pada volume tertentu sesuai ukuran yang tertera pada 

gondoknya 

18. Alat yang ditunjukkan oleh gambar 9 berfungsi untuk.... 

a. Membuat larutan 

b. Mengencerkan larutan 

c. Mengambil larutan dalam jumlah kecil 

d. Mengukur larutan pada volume tertentu 



 

 

e. Mengukur larutan pada volume tertentu sesuai ukuran yang tertera pada 

gondoknya 

19. Alat yang ditunjukkan oleh gambar 10 berfungsi untuk.... 

a. Membuat larutan 

b. Mengencerkan larutan 

c. Mengambil larutan dalam jumlah kecil 

d. Mengukur larutan pada volume tertentu 

e. Mengukur larutan pada volume tertentu sesuai ukuran yang tertera pada 

gondoknya 

20. Cara menggunakan pipet tetes yang tepat adalah…… 

a. Sebelum pipet dimasukkan ke dalam larutan, karet pipet ditekan 

kemudian lepaskan karet pipet saat mengisi larutan. 

b. Cuci dahulu pipet sebelum digunakan, tekan karet pipet kemudian 

masukkan ke dalam larutan kemudian lepaskan karet pipet saat mengisi 

larutan. 

c. Karet pipet ditekan-tekan saat mengambil larutan. 

d. Cuci dahulu pipet sebelum digunakan kemudian karet pipet ditekan-

tekan saat mengambil larutan. 

e. Larutan diisap dengan mulut. 

21. 1. Bilas bagian dalam pipet volum dengan air suling 

1. Bilas dengan zat cair yang akan diambil 

2. Isaplah larutan dengan pipet volum sampai di atas garis batas, kemudian 

turunkan sampai garis batas dengan cara menutup ujung atas pipet dengan 

telunjuk kering, ibu jari dan jari lainnya memutar-mutar agar cairan turun. 

3. Masukkan zat cair ke dalam tempat yang disediakan dengan mengalirkan 

zat melalui dinding. 

4. Biarkan zat cair sisa pada ujung pipet. 

Cara mengambil larutan dengan pipet volum yaitu………. 

a. 1,3,4     d. 1,3,4,5 

b. 2,3,4     e. 1,2,3,4,5 

c. 1,2,3,4 



 

 

 
 Gambar 11 

22. Nama alat pada gambar 11 adalah......... 

a. Neraca analitik   d. Neraca elektronik 

b. Neraca mekanik   e. Neraca biasa 

c. Neraca OHAUS 

23. 1. Siapkan kaca arloji (untuk zat yang higroskopis) atau kertas (untuk zat 

yang tidak higroskopis). 

1. Bersihkan piring neraca dari zat kimia yang menempel 

2. Menyetimbangkan neraca pada skala nol 

3. Timbang kaca arloji kosong 

4. Masukkan zat yang akan ditimbang ke dalam kaca arloji dan pasang beban 

timbang sebesar berat kaca arloji ditambah berat zat yang diperlukan. 

5. Kembalikan neraca pada posisi nol. 

Cara menggunakan neraca OHAUS adalah……… 

a. 1,4,5     d. 1,2,3,4,5 

b. 1,2,4,5    e. 1,2,3,4,5,6 

c. 1,3,4,5,6 

 

               
   Gambar 12 

24. Nama alat di atas adalah....... 

a. Gelas arloji    d. Gelas erlenmeyer  

b. Gelas ukur    e. Cawan porcelain 

c. Gelas kimia 

25. Fungsi alat yang ditunjukkan gambar 12 adalah……………….. 



 

 

a. Tempat zat padat 

b. Tempat zat padat  yang higroskopis saat ditimbang 

c. Tempat menguapkan larutan  

d. Tempat kromatografi kertas 

e. Tempat menguji sifat asam basa larutan dengan kertas lakmus 

 
Gambar 13 

26. Nama alat yang ditunjukkan gambar 13 adalah………. 

a. Sendok kaca    d. Sendok plastik 

b. Pengaduk kaca   e. Sendok logam  

c. Spatula  

27. Fungsi alat yang ditunjukkan gambar 13 adalah………. 

a. Pengaduk    d. Mengambil zat padat   

b. Melarutkan zat   e. Mengencerkan zat 

c. Mengambil larutan dalam jumlah kecil 

                 
      Gambar 14 

28. Nama alat diatas adalah……………………… 

a. Gelang besi    d. Kaki penopang 

b. Gelang penyangga   e. Kaki penyangga 

c. Kaki tiga  

29. Fungsi dari alat pada gambar 14 adalah……………. 

a. Untuk memanaskan zat 

b. Untuk meletakkan zat yang akan dipanaskan 

c. Untuk tempat labu alas bulat 

d. Untuk peyokong kasa asbes 

e. Untuk penopang kasa asbes 

 



 

 

30.  

          
             Gambar 15 

Nama alat diatas adalah……………… 

a. Kasa d. Kertas saring   

b. Asbes     e. Kertas penyaring 

c. Kasa asbes 

 31. Fungsi alat pada gambar 15 adalah……………….. 

a.  Menambah panas    

b. Mengurangi pemanasan 

c. Meratakan pemanasan 

d. Menopang alat yang ada di atasnya 

e. Melindungi alat yang ada di atasnya dari api 

     

    Gambar 16 

32. Nama alat pada gambar 16 adalah……………….. 

a. Pemanas   d. Bunsen  

b. Spiritus   e. Sentrifuge 

 c. Pembakar spiritus 

    Gambar 17 

33. Nama alat yang ditunjukkan gambar 17 adalah 

 a.  Termometer   d. Spedometer 

 b. Higrometer   e. Anemometer 

 c. Barometer 

34. Fungsi pengaduk kaca yang dimasukan dalam gelas kimia saat memanaskan 

air adalah………… 

 a.   Mempercepat penguapan 

 b.   Meratakan panas 

 c.   Mengurangi titik didih 

 d.  Mengurangi pemanasan 



 

 

e. Tidak berfungsi apa-apa 

35. 1.  Pasang karet/benang pada pangkal atas thermometer  

2. Bersihkan thermometer sebelum digunakan dengan air bersih (aquades). 

3. Masukkan thermometer pada larutan yang akan kita ukur suhunya, ujung 

thermometer tidak boleh menyentuh dasar wadah. 

4. Pada saat mengukur suhu larutan yang dipegang adalah karet yang kita 

pasang pada lubang atas thermometer. 

5. Catat suhu larutan sampai menunjukkan angka konstan 

6. Cuci, dan kembalikan dalam wadahnya setelah thermometer dipakai 

Urutan cara menggunakan thermometer yang benar adalah………….. 

a. 3,5    d. 2,3,5,6  

b. 3,4,5    e. 1,2,3,4,5,6 

c. 1,3,4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 15 

 

KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA 

 

 

1. D  11. E  21. E  31. C 

2. A  12. A  22. C  32. C 

3. C  13. A  23. E  33. A 

4. A  14. A  24. A  34. B 

5. E  15. A  25. B  35. E 

6. E  16. B  26. C 

7. A  17. C  27. D 

8. B  18. E  28. C 

9. C  19. D  29. B 

10. A  20. B  30. C 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 21 

KISI-KISI SOAL PENGETAHUAN ALAT UNTUK PENELITIAN 

    

NO Kelompok alat C1 C2 Jumlah soal 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Alat-alat Gelas 

1) Tabung reaksi 

2) Gelas ukur 

3) Gelas kimia 

4) Erlenmeyer 

5) Labu takar 

6) Termometer 

7) Gelas arloji 

8) Pipet (tetes,volum, gondok) 

9) Corong 

10) Pembakar spiritus 

11) Batang pengaduk 

Alat-alat besi 

1) Spatula 

2) Kaki tiga 

3) Kasa asbes 

4) Penjepit tabung 

5) Neraca 

 

1,4 

3 

5 

2 

6 

22 

16,17 

11,12 

9 

21 

23 

 

18 

19 

20 

10 

14 

 

7 

8 

 

 

 

24 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

2 

 

 Jumlah 19 5 24 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Lampiran 22 
SOAL PENELITIAN 

 
Jawablah soal-soal di bawah ini dengan memilih salah satu obtion yang paling 
benar a, b, c, d, atau e.             

                                                                    
Gambar 1 Gambar 2  Gambar 3  Gambar 4  Gambar 5 

1. Nama alat pada gambar 1 adalah...... 

a. Gelas ukur   d. Tabung reaksi 

b. Gelas arloji   e. Erlenmeyer 

c. Gelas kimia 

2. Urutan nama-nama alat dari gambar 1 sampai 5 adalah..... 

a. Tabung reaksi, gelas kimia, gelas ukur, erlenmeyer, labu takar 

b. Gelas kimia, tabung reaksi, gelas ukur, erlenmeyer, labu takar 

c. Tabung reaksi, gelas kimia, erlenmeyer, gelas ukur, labu takar 

d. Gelas kimia, erlenmeyer, gelas ukur, tabung reaksi, labu takar 

e. Tabung reaksi, gelas ukur, gelas, erlenmeyer, labu takar 

3. Alat yang berfungsi untuk mengukur volume larutan secara tepat ditunjukkan 

gambar... 

a. 1    d. 4 

b. 2    e. 5 

c. 3 

4. Alat yang digunakan untuk mereaksikan zat dalam jumlah kecil ditunjukkan 

oleh gambar..... 

a. 1    d. 4 

b. 2    e. 5 

c. 3  

5. Alat pada gambar 2 digunakan untuk....... 

a. Mengukur volume larutan secara tepat 

b. Tempat untuk menitrasi 



 

 

c. Mereaksikan suatu zat dalam jumlah kecil 

d. Membuat suatu larutan 
e. Memanaskan cairan  

6. Alat yang digunakan untuk mengencerkan larutan ditunjukkan gambar..... 

a. 1   d. 4    
b. 2   e. 5 

c. 3    

7. Cara memanaskan zat dalam tabung reaksi adalah………… 
a. Tabung reaksi dijepit dengan penjepit tabung, kemudian dipanaskan di 

atas api 

b. Tabung reaksi dijepit dengan penjepit tabung, kemudian dipanaskan 

dengan posisi mulut tabung menjauhi kita, tabung selalu di atas nyala api 
c. Tabung reaksi dijepit dengan penjepit tabung, kemudian dipanaskan  

dengan posisi mulut tabung menjauhi kita, tabung reaksi kadang di atas 

nyala api kadang di luar nyala api 

d. Tabung dipegang dengan kain, kemudian dipanaskan di atas nyala api 

e. Tabung langsung dipegang dengan tangan, kemudian dipanaskan di atas 

nyala api 

8. Cara mengukur volume zat cair dengan gelas ukur………….. 

a. Menempatkan gelas ukur di atas meja yang datar, saat membaca skala 

gelas ukur posisi mata harus sejajar dengan permukaan zat cair 

(miniskusnya) 

b. Menempatkan gelas ukur di atas meja yang datar, saat membaca skala 

gelas ukur posisi mata tegak lurus dengan permukaan zat cair 

(miniskusnya) 

c. Menempatkan gelas ukur di atas meja yang datar, saat membaca skala 

gelas ukur mata membentuk sudut 45 derajat 

d. Menempatkan gelas ukur di atas meja yang datar, saat membaca skala 

gelas ukur diangkat sejajar dengan mata  

e. Gelas ukur di angkat, kemudian membaca skala gelas ukur dengan posisi 

mata tegak lurus dengan permukaan zat cair 

 



 

 

 Gambar 6 

9. Gambar 6 adalah proses............... 

a. Pelarutan   d. Penyulingan  

b. penguapan   e. Penyaringan  

c. Pengkristalan 

       
   Gambar 7         

10. Nama alat yang ditunjukkan pada gambar 7 adalah..... 

a. Penjepit tabung  d. Penjepit besi 

b. Penjepit cawan  e. klem 

c. Penjepit baja 

                               
 Gambar 8                       Gambar 9 Gambar 10 

11. Urutan nama pada gambar 8 sampai 10 adalah..... 

a. Pipet tetes, pipet volum, pipet gondok 

b. Pipet tetes, pipet gondok, pipet volum 

c. Pipet gondok, pipet volum, pipet tetes 

d. Pipet gondok, pipet tetes, pipet volum 

e. Pipet volum, pipet gondok, pipet tetes 

12. Alat yang ditunjukkan oleh gambar 8 berfungsi untuk....... 

a. Membuat larutan 

b. Mengencerkan larutan 

c. Mengambil larutan dalam jumlah kecil 

d. Mengukur larutan pada volume tertentu 



 

 

e. Mengukur larutan pada volume tertentu sesuai ukuran yang tertera pada 

gondoknya 

13. Cara menggunakan pipet tetes yang tepat adalah…… 

a. Sebelum pipet dimasukkan ke dalam larutan, karet pipet ditekan 

kemudian lepaskan karet pipet saat mengisi larutan. 

b. Cuci dahulu pipet sebelum digunakan, tekan karet pipet kemudian 

masukkan ke dalam larutan kemudian lepaskan karet pipet saat mengisi 

larutan. 

c. Karet pipet ditekan-tekan saat mengambil larutan. 

d. Cuci dahulu pipet sebelum digunakan kemudian karet pipet ditekan-

tekan saat mengambil larutan. 

e. Larutan diisap dengan mulut. 

 

 
 Gambar 11 

14. Nama alat pada gambar 11 adalah......... 

a. Neraca analitik   d. Neraca elektronik 

b. Neraca mekanik   e. Neraca biasa 

c. Neraca OHAUS 

15. 1. Siapkan kaca arloji (untuk zat yang higroskopis) atau kertas (untuk zat 

yang tidak higroskopis). 

2. Bersihkan piring neraca dari zat kimia yang menempel 

3. Menyetimbangkan neraca pada skala nol 

4. Timbang kaca arloji kosong 

5. Masukkan zat yang akan ditimbang ke dalam kaca arloji dan pasang beban 

timbang sebesar berat kaca arloji ditambah berat zat yang diperlukan. 

6. Kembalikan neraca pada posisi nol. 

Cara menggunakan neraca OHAUS adalah……… 



 

 

a. 1,4,5     d. 1,2,3,4,5 

b. 1,2,4,5    e. 1,2,3,4,5,6 

c. 1,3,4,5,6 

                 
                    Gambar 12 

16. Nama alat di atas adalah....... 

d. Gelas arloji    d. Gelas erlenmeyer  

e. Gelas ukur    e. Cawan porcelain 

f. Gelas kimia 

17. Fungsi alat yang ditunjukkan gambar 12 adalah……………….. 

a. Tempat zat padat 

b. Tempat zat padat  yang higroskopis saat ditimbang 

c. Tempat menguapkan larutan  

d. Tempat kromatografi kertas 

e. Tempat menguji sifat asam basa larutan dengan kertas lakmus 

 
Gambar 13 

18. Nama alat yang ditunjukkan gambar 13 adalah………. 

a. Sendok kaca    d. Sendok plastik 

b. Pengaduk kaca   e. Sendok logam  

c. Spatula  

 

                 
      Gambar 14 

19. Fungsi dari alat pada gambar 14 adalah……………. 

a. Untuk memanaskan zat 

b. Untuk meletakkan zat yang akan dipanaskan 



 

 

c. Untuk tempat labu alas bulat 

d. Untuk peyokong kasa asbes 

e. Untuk penopang kasa asbes 

  

          
             Gambar 15 

20. Fungsi alat pada gambar 15 adalah……………….. 

a.  Menambah panas    

b. Mengurangi pemanasan 

c. Meratakan pemanasan 

d. Menopang alat yang ada di atasnya 

e. Melindungi alat yang ada di atasnya dari api 

     

    Gambar 16 

21. Nama alat pada gambar 16 adalah……………….. 

a. Pemanas   d. Bunsen  

b. Spiritus   e. Sentrifuge 

 c. Pembakar spiritus 

    Gambar 17 

22. Nama alat yang ditunjukkan gambar 17 adalah 

 a.  Termometer   d. Spedometer 

 b. Higrometer   e. Anemometer 

 c. Barometer 

23. Fungsi pengaduk kaca yang dimasukan dalam gelas kimia saat memanaskan 

air adalah………… 

 a.   Mempercepat penguapan 

 b.   Meratakan panas 

 c.   Mengurangi titik didih 

 d.  Mengurangi pemanasan 

e. Tidak berfungsi apa-apa 



 

 

24. 1.  Pasang karet/benang pada pangkal atas thermometer  

2. Bersihkan thermometer sebelum digunakan dengan air bersih (aquades). 

3. Masukkan thermometer pada larutan yang akan kita ukur suhunya, ujung 

thermometer tidak boleh menyentuh dasar wadah. 

4. Pada saat mengukur suhu larutan yang dipegang adalah karet yang kita 

pasang pada lubang atas thermometer. 

5. Catat suhu larutan sampai menunjukkan angka konstan 

6. Cuci, dan kembalikan dalam wadahnya setelah thermometer dipakai 

Urutan cara menggunakan thermometer yang benar adalah………….. 

a. 3,5    d. 2,3,5,6  

b. 3,4,5    e. 1,2,3,4,5,6 

c.    1,3,4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 23 

 

KUNCI JAWABAN SOAL PENELITIAN 

 

1. D  9.   E  17. B 

2. B  10. A  18. C 

3. C  11. B  19. B 

4. A  12. C  20. C 

5. E  13. B  21. C 

6. E  14. C  22. A 

7. C  15. E  23. B 

8. A  16. A  24. E 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 24 

Lembar Penilaian Aspek Psikomotorik 

A. Pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi 

Skor NO Pengamatan 

1 2 3 4 5 

1 Persiapan praktikum      

2 Cara menggunakan pipet tetes      

3 Cara mengambil larutan dengan gelas 

ukur 

     

4 Cara melihat skala gelas ukur      

5 Cara menghitung waktu reaksi      

6 Memperhatikan kerapian dan kebersihan      

7 Ketepatan melakukan prosedur      

8 Keselamatan kerja      

9 Hasil praktikum      

B. Pengaruh luas permukaan sentuh terhadap laju reaksi 

Skor NO Pengamatan 

1 2 3 4 5 

1 Persiapan praktikum      

2 Cara menimbang zat dengan neraca      

3 Cara menggunakan pipet tetes      

4 Cara mengambil larutan dengan gelas 

ukur 

     

5 Cara melihat skala gelas ukur      

6 Cara menghitung waktu reaksi      

7 Memperhatikan kerapian dan kebersihan      

8 Ketepatan melakukan prosedur      

9 Keselamatan kerja      

10 Hasil praktikum      

 



 

 

C. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi 

 

Skor NO Pengamatan 

1 2 3 4 5 

1 Persiapan praktikum      

2 Cara menggunakan pipet tetes      

3 Cara mengambil larutan dengan gelas 

ukur 

     

4 Cara melihat skala gelas ukur      

5 Cara menggunakan termometer      

6 Cara melihat skala termometer      

7 Cara menghitung waktu reaksi      

8 Memperhatikan kerapian dan kebersihan      

9 Ketepatan melakukan prosedur      

10 Keselamatan kerja      

11 Hasil praktikum      

D. Pengaruh katalis terhadap laju reaksi 

Skor NO Pengamatan 

1 2 3 4 5 

1 Persiapan praktikum      

2 Cara memanaskan zat dalam tabung 

reaksi 

     

3 Cara menguji adanya oksigen      

4 Memperhatikan kerapian dan kebersihan      

5 Ketepatan melakukan prosedur      

6 Keselamatan kerja      

7 Hasil praktikum      

 

 

 



 

 

Petunjuk Penilaian Lembar Observasi: 

Skor 5: Sangat sempurna 

(Prosedur kerja tepat tanpa bantuan teman, efektif menggunakan waktu) 

Skor 4: Sempurna 

 (Prosedur kerja tepat tanpa bantuan teman) 

Skor 3: Cukup sempurna 

 (Prosedur kerja tepat dengan bantuan teman) 

Skor 2: Kurang sempurna 

 (Prosedur kerja kurang tepat tanpa bantuan teman) 

Skor 1: Sangat kurang sempurna 

 (Prosedur kerja kurang tepat meskipun dengan bantuan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 25 

Uji Coba Lembar Observasi 

A. Pengaruh Konsentrasi Terhadap Laju Reaksi 

UC-1 UC-2 UC-3 UC-4 UC-5 Kategori 

 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 

A1 2 3 4 4 5 5 3 3 4 4 

A2 4 5 3 3 4 5 4 4 3 3 

A3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 

A4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 

A5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 

A6 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 

A7 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

A8 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 

A9 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 

B. Pengaruh Luas Permukaan Sentuh Terhadap Laju Reaksi 

 

UC-1 UC-2 UC-3 UC-4 UC-5 Kategori 

P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 

B1 3 3 5 4 4 5 3 3 4 4 

B2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 

B3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 

B4 4 4 4 4 5 5 3 4 5 5 

B5 2 3 3 4 4 3 1 2 4 4 

B6 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 

B7 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 

B8 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

B9 3 3 4 4 4 4 3 5 4 4 

B10 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 

C.  Pengaruh Temperatur Terhadap Laju Reaksi 

 



 

 

UC-1 UC-2 UC-3 UC-4 UC-5 Kategori 

P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 

C1 3 3 4 4 5 5 3 3 4 4 

C2 4 4 3 3 5 5 4 4 3 3 

C3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 

C4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 

C5 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 

C6 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 

C7 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 

C8 3 3 5 5 5 5 4 4 5 5 

C9 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

C10 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 

C11 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 

D. Pengaruh Katalis Terhadap Laju Reaksi 

 

UC-1 UC-2 UC-3 UC-4 UC-5 Kategori 

P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 

D1 3 3 5 5 4 4 3 3 3 3 

D2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 

D3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 

D4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

D5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

D6 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 

D7 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 

IKK 0.81 0.84 0.81 0.78 0.86 

 

A. Pengaruh Konsentrasi Terhadap Laju Reaksi 

 

UC-6 UC-7 UC-8 UC-9 UC-10 Kategori 

 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 



 

 

A1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

A2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

A3 4 3 5 3 4 4 3 3 4 4 

A4 3 3 4 4 4 2 4 4 5 5 

A5 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 

A6 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 

A7 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 

A8 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

A9 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

B. Pengaruh Luas Permukaan Sentuh Terhadap Laju Reaksi 

 

UC-6 UC-7 UC-8 UC-9 UC-10 Kategori 

P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 

B1 2 2 4 4 3 3 4 4 4 4 

B2 4 4 4 4 3 3 4 4 5 3 

B3 4 3 5 3 4 4 4 4 5 5 

B4 3 3 4 4 4 2 4 4 5 5 

B5 3 3 5 5 4 4 3 3 2 2 

B6 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 

B7 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 

B8 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 

B9 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 

B10 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 

 

C.  Pengaruh Temperatur Terhadap Laju Reaksi 
 

UC-6 UC-7 UC-8 UC-9 UC-10 Kategori 
P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 

C1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
C2 4 2 4 4 3 3 4 4 3 5 
C3 3 3 3 5 4 4 3 3 4 4 
C4 3 3 4 4 2 4 3 5 4 4 
C5 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4 



 

 

C6 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
C7 4 4 3 3 4 4 2 4 3 3 
C8 3 3 3 4 4 4 4 4 3 5 
C9 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 
C10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
C11 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 

D. Pengaruh Katalis Terhadap Laju Reaksi 
 

UC-6 UC-7 UC-8 UC-9 UC-10 Kategori 
P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 

D1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
D2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
D3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 
D4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 
D5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
D6 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
D7 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

IKK 0.86 0.81 0.92 0.86 0.92 
Perhitungan Indeks Kesesuaian Kasar (IKK) 

 

Contoh Perhitungan IKK untuk UC-1: 

Jumlah kode yang sama (n)  = 30 

Banyaknya obyek yang diamati (N) = 37 

81,0
37
30

===
N
nIKK  

NO n N IKK 
UC-1 30 37 0,81 
UC-2 31 37 0,84 
UC-3 30 37 0,81 
UC-4 29 37 0,78 
UC-5 32 37 0,86 
UC-6 32 37 0,86 
UC-7 30 37 0,81 
UC-8 34 37 0,92 
UC-9 32 37 0,86 
UC-10 34 37 0,92 

IKK rata-rata 0,847 
 

Perhitungan Nilai Psikomotorik 

 



 

 

Contoh: R-01 

Variabel Skor yang 

diperoleh (n) 

Skor maksimal 

(nt) 

A:  Pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi 41 45 

B: Pengaruh luas permukaan sentuh terhadap  

laju reaksi 

42 50 

C:  Pengaruh suhu terhadap laju reaksi  44 55 

D:  Pengaruh katalis terhadap laju reaksi  28 35 

 155 185 

 

%   100              ×=
nt
nN    

Keterangan :  

N : nilai psikomotorik 

n  : Skor total yang diperoleh  

nt  : Skor maksimal  

83,8     %   100     
185
155

     =×=N  

 

 



 

 

Lampiran 26 

PENGARUH KONSENTRASI TERHADAP LAJU REAKSI 
 

Tujuan 
Siswa dapat melakukan percobaan untuk mengkaji pengaruh konsentrasi 

terhadap laju reaksi. 
 

Alat dan Bahan  
Alat:     Bahan: 
Gelas ukur 10 mL; 2 buah  Larutan HCl 2 M  
Pipet tetes 2 buah   Na2S2O3 0,2 M, 0,15 M, dan 0,1 M 
Gelas kimia 3 buah    
Stop watch  
 
Cara Kerja: 
1. Buatlah tanda silang pada sehelai kertas putih dengan spidol. 
2. Isilah gelas kimia dengan 5 mL HCl 2 M dan letakkan di atas kertas yang 

bertanda silang tadi. 
3. Tambahkan 10 mL larutan Na2S2O3 0,2 M dan catatlah waktu yang diperlukan 

sehingga tanda silang tidak terlihat lagi. 
4. Ulangi percobaan di atas dengan menggunakan larutan Na2S2O3 0,15 M dan 

Na2S2O3 0,1 M seperti yang tercantum dalam table pengamatan.  
 
Data Pengamatan: 

Gelas kimia 5 mL HCl  10 mL 
Na2S2O3  

Waktu (detik) 

1 
2 
3 

2 M 
2 M 
2 M 

0,2 M 
0,15 M 
0,1 M 

 

 
 
 
 



 

 

Pertanyaan: 
1. Tulis reaksi yang terjadi! 
2. Bila konsentrasi larutan Na2S2O3 diperbesar dan konsentrasi larutan HCl 

tetap, maka waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi semakin……………..  
3. Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju/kecepatan reaksi? Jelaskan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lampiran 27 
 
PENGARUH LUAS PERMUKAAN SENTUH TERHADAP LAJU REAKSI 

 
Tujuan 

Siswa dapat melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh luas 
permukaan sentuh terhadap laju reaksi 

 
Alat dan Bahan 

Alat: Bahan: 
Neraca     Larutan HCl 2 M 
Gelas arloji   Batu Pualam (kepingan, serbuk 

halus) 
Spatula    
Gelas ukur 10 mL; 2 buah    
Pipet tetes 2 buah    
Gelas kimia 3 buah 
Stop watch 
 

Cara Kerja: 
1. Timbang 2 keping batu pualam (batu pualam kasar). Catat massanya. 
2. Ukur 10 mL HCl 2 M, masukkan ke dalam gelas kimia. 
3. Masukkan 2 keping batu pualam ke dalam gelas kimia yang telah diisi 10 

mL HCl 2 M. Catat waktu mulai dari dimasukkan batu pualam ke dalam 
larutan HCl sampai batu pualam habis bereaksi. 

4. Ulangi langkah 1 sampai 3 untuk batu pualam halus. 
Catatan: massa batu pualam halus = massa batu pualam kasar 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kolom Pengamatan: 
Batu kapur Gelas kimia Larutan 

HCl 2 M Berat Keadaan 
Waktu 
(detik) 

1 
2 

10 mL 
10 mL 

……… 
…….... 

Kasar 
Halus 

 

 
Pertanyaan: 

1. Tulis reaksi yang terjadi! 
2. Untuk sejumlah massa yang sama maka luas permukaan keping batu 

pualam lebih……………….dari pada luas permukaan batu pualam halus. 
3. Bagaimana pengaruh luas permukaan sentuh terhadap laju reaksi? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lampiran 28 
PENGARUH SUHU TERHADAP LAJU REAKSI 

 

Tujuan 

Siswa dapat melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh suhu 

terhadap laju reaksi 

Alat dan Bahan 

Alat:        Bahan: 

Termometer Larutan HCl 2 M   

Gelas ukur 10 mL 2 buah Larutan Na2S2O3 0,1 M 

 Pipet tetes 2 buah  Kertas putih diberi tanda silang dg spidol 

Gelas kimia 100 mL 4 buah 

Pembakar spiritus 

Kaki tiga 

Kasa asbes 

Stop watch 

Cara Kerja: 

1. Letakkan gelas kimia 100 mL di atas kertas yang bertanda silang. 

2. Masukkan 5 mL larutan HCl 2 M ke dalam gelas kimia tersebut, ukur 

suhunya hingga 270C. 

3. Kemudian masukkan 10 mL larutan Na2S2O3 0,1 M ke dalam gelas kimia 

yang sudah berisi larutan HCl. 

4. Catat waktu mulai dari penuangan Na2S2O3 0,1 M sampai tanda silang 

pada kertas tidak terlihat karena larutan menjadi keruh akibat terbentuknya 

endapan belerang. 

5. Ulangi langkah 1 sampai dengan 4 tetapi larutan Na2S2O3 dan HCl 

dipanaskan dulu sampai 37 0C. 

6. Ulangi langkah 1 sampai dengan 4 tetapi larutan Na2S2O3 dan HCl 

dipanaskan dulu sampai 47 0C. 

 

 



 

 

Kolom Pengamatan: 

 

Percobaan 5 mL HCl  10 mL Na2S2O3  Temperatur 

(0C) 

Waktu 

(detik) 

1 

2 

3 

2 M 

2 M 

2 M 

0,1 M 

0,1 M 

0,1 M 

27 

37 

47 

 

 

Pertanyaan: 

1. Tulis reaksi yang terjadi! 

2. Tabung mana yang paling cepat reaksinya? 

3. Tabung mana yang paling lambat reaksinya? 

4. Bagaimana pengaruh suhu terhadap laju/kecepatan reaksi antara larutan 

HCl dengan larutan Na2S2O3? 

Catatan: 

Segera buang hasil reaksi dan cuci gelas kimia agar endapan belerang tidak 

melekat (sukar dibersihkan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 29 

 

PENGARUH KATALIS TERHADAP LAJU REAKSI 
 
Tujuan 

Siswa dapat melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh katalis 
terhadap laju reaksi 

 
Alat dan Bahan 

Alat:           Bahan: 
Tabung reaksi 5 buah   Serbuk KClO3  
Penjepit tabung 2 buah  Serbuk MnO2 
Spatula    Korek api   
Pembakar spiritus   Lidi 
 

Cara kerja: 
1. Masukkan serbuk KClO3 seujung sendok kecil ke dalam tabung reaksi. 
2. Panaskan dengan pembakar spiritus. 
3. Uji pembentukan O2 dengan cara memasukkan lidi yang membara ke 

dalam tabung (jika ada O2, nyala bara lidi akan semakin besar) setiap ½ 
menit. 

4. Ulangi langkah 1 sampai 3 dengan KClO3 yang telah dicampur sedikit 
MnO2. 

 
Kolom Pengamatan: 

Percobaan Tabung yang 
dipanaskan berisi 

Waktu Tes oksigen *) 

1 
 
 
 

2 
 
 

KClO3 
KClO3 

KClO3 
KClO3 

KClO3 +  MnO2 
KClO3 +  MnO2 
KClO3 +  MnO2 

1 menit 
1,5 menit 
2 menit 

2,5 menit 
1 menit 

1,5 menit 
2 menit 

 

Keterangan: *) beri tanda + jika nyala lidi semakin hebat  



 

 

Pertanyaan: 
1. Zat mana yang bekerja sebagai katalisator pada penguraian KClO3? 
2. Bagaimana nyala lidi antara tabung yang diisi KClO3 dan tabung yang 

diisi KClO3+ MnO2? 
3. Bagaimana pengaruh katalis terhadap laju reaksi? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lampiran 30 

KISI-KISI ANGKET PRAKTIKUM 

(AFEKTIF)  

 

Indikator Soal 

1. Minat dan ketertarikan siswa terhadap 

praktikum kimia 

2. Kedisiplinan dan ketaatan siswa  

dalam praktikum 

3. Keaktifan siswa dalam praktikum 

4. Pemahaman siswa terhadap materi dan 

langkah kerja praktikum 

1,2,3,4,5,7,8,11,12,20 

 
 

9,10,16 
 
 

15,18,19,21,22 
 

6,13,14,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 31 

Angket Praktikum 

(AFEKTIF) 

 

6. Apakah anda menyukai kegiatan praktikum kimia? 

a. sangat menyukai   c. kurang menyukai 

b.  menyukai    d. tidak menyukai 

2.  Minat anda terhadap pelajaran kimia antara teori dan praktik… 

  a. menyukai teori dan praktik 

  b. lebih menyukai praktik daripada teori 

  c. lebih menyukai teori daripada praktik 

  d. tidak suka teori maupun praktik 

3.  Selama kegiatan praktikum kimia, apakah anda dapat mencurahkan perhatian 

terhadap materi yang sedang disampaikan? 

a.  sangat perhatian  c. kurang perhatian 

b. cukup perhatian  d. tidak perhatian 

4. Bagaimana perasaan anda saat bekerja dengan alat-alat dan bahan kimia di 

laboratorium? 

a.  antusias   c. agak takut 

b.  biasa saja   d. takut 

5. Setiap praktikum anda selalu berusaha melakukannya dengan sebaik-baiknya? 

  a.  selalu   c. jarang 

  b.  sering   d. tidak pernah 

6. Apakah anda mengalami kesulitan dalam kegiatan praktikum? 

b. tidak kesulitan  c. kesulitan 

c. agak kesulitan  d. sangat kesulitan 

7. Bagaimana partisipasi anda dalam kegiatan praktikum? 

  a.  sangat aktif  c. kurang aktif 

c. cukup aktif  d. tidak aktif 

8. Belajar kimia di Laboratorium membuat anda? 

  a.  sangat senang  c. cukup senang 



 

 

  b.  senang   d. biasa saja 

9. Bagaimana ketaatan saudara dalam hal tata tertib pada setiap praktikum 

kimia? 

a. selalu mentaati tata tertib laboratorium 

b. berusaha mentaati tata tertib laboratorium 

c. kurang mentaati tata tertib laboratoriun 

d. melanggar tata tertib laboratorium 

10. Bagaimana kedisiplinan dan sistematika kerja anda dalam pelaksanaan 

praktikum kimia? 

a. selalu disiplin bekerja dan sesuai petunjuk yang diberikan 

b. cukup disiplin bekerja dan sesuai petunjuk yang diberikan 

c. kurang disiplin bekerja dan sesuai petunjuk yang diberikan 

d. tidak pernah disiplin dan tidak pernah bekerja sesuai petunjuk yang 

diberikan 

11. Sebelum praktikum kimia, apakah di rumah anda membaca atau mempelajari 

materi dan langkah kerja yang akan dipraktikumkan? 

a. selalu   c. kadang 

b. sering   d. tidak pernah 

12. Sebelum praktikum kimia, apakah anda membuat langkah kerja praktikum? 

a. selalu   c. kadang 

b. sering   d. tidak pernah 

13. Apakah penjelasan guru sebelum praktikum membantu kelancara praktikum? 

  a. sangat   c. cukup 

  b. mendukung  d. tidak berpengaruh 

 

14. Apakah anda dapat memahami penjelasan guru tentang alur kerja praktikum? 
  a.  sangat paham  c. kurang paham 

b.  cukup paham  d. tidak paham 
15. Jika anda kurang paham terhadap penjelasan alur kerja praktikum, apa yang 

anda lakukan? 
 a.  tanya kepada guru  c. minta bantuan teman 



 

 

 b.  tanya kepada teman d. pasrah 
16. Bagaimana langkah anda setelah memperoleh langkah kerja dari guru? 
 a. melakukan praktikum dengan langkah kerja sesuai dengan yang 

dijelaskan      guru 
  b. memodifikasi langkah kerja dari guru dengan cara sendiri 
  c. kadang menyimpang dari langkah kerja dari guru 
  d. bekerja sesuai cara anda sendiri 
17. Ketika guru menerangkan alat dan bahan yang akan digunakan sebelum 

praktikum, bagaimana kemampuan anda dalam megingat ketika praktikum 
berlangsung? 

 a.  ingat sekali apa yang diterangkan oleh guru 
 b.  cukup ingat apa yang diterangkan oleh guru 

 c.  kurang ingat apa yang diterangkan oleh guru 
 d.  tidak ingat apa yang diterangkan oleh guru 

18. Apakah yang anda lakukan apabila anda dan teman anda melakukan 
percobaan? 

d. mengoperasikan alat dan mencatat data 
c. memilih mengoperasikan alat daripada mencatat data 
d. memilih mencatat data daripada mengoperasikan alat 
e. pasif dalam mengoperasikan alat maupun mencatat data 

19. Bagaimana penyediaan alat dan bahan sebelum praktikum kimia? 
  a.  berusaha menyediakannya sendiri 
  b.  minta bantuan teman untuk menyediakannya  
  c. minta bantuan laboran untuk menyediakannya 
  d. minta guru untuk menyediakannya 
 
20. Apakah anda merasa terganggu dengan adanya keterbatasan sarana dan 

prasarana? 

  a.  sangat terganggu  c. kurang terganggu 

  b.  cukup terganggu  d. tidak terganggu 

21. Apakah jumlah anggota dalam kelompok mempengaruhi aktivitas individual 

anda dalam praktikum? 

  a.   tidak mempengaruhi c. kurang mempengaruhi 



 

 

  b.  cukup mempengaruhi d. tidak mempengaruhi 

22. Bagaimana kegiatan akhir praktikum kimia anda? 

  a. membuat laporan praktikum sendiri 

  b. membuat laporan praktikum bersama teman 

  c. mencontoh laporan praktikum teman 

 d.   tidak pernah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 34  
 

Satuan Pendidikan : SMA 

Mata Pelajaran  : Kimia 

Materi Pokok  : Laju Reaksi  

Kelas/Semester : XI IPA/ I 

 Sub Konsep  : Faktor-faktor yang mempengaruhi laju 

reaksi  

Alokasi Waktu : 2 Jam Pelajaran 

 

Kompetensi Dasar 

Menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan menyimpulkan 

hasilnya 

 

Hasil Belajar 

Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi  

Indikator 

Produk 

1. Menjelaskan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi 

2. Menjelaskan pengaruh luas permukaan sentuh terhadap laju reaksi 

3. Menafsirkan dan menyimpulkan data hasil percobaan  

Proses 

1. Mengamati pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi 

2. Mengamati pengaruh luas permukaan sentuh terhadap laju reaksi 

Psikomotor 

1. Melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh konsentrasi terhadap 

laju reaksi 

2. Melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh luas permukaan 

sentuh terhadap laju reaksi 

 

 



 

 

Afektif 

1. Mengajukan pertanyaan 

2. Mengajukan pendapat 

3. Kedisiplinan 

4. Bekerja sama 

Strategi Pembelajaran  
- Ceramah  

- Praktikum 

Sumber Belajar 
- Buku paket kimia SMA Kelas XI 

- LKS kimia SMA kelas XI 

Alat dan Bahan 
Alat:    Bahan: 

Gelas ukur    Larutan HCl  

Pipet tetes     Larutan Na2S2O3 

Tabung reaksi   Batu pualam 

Stop watch 

Neraca  

Gelas arloji 

Spatula     

Kegiatan Pembelajaran 
NO Kegiatan Alokasi waktu

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Pendahuluan 

1) Guru menjelaskan sedikit tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi laju reaksi 

2) Menyampaikan indikator hasil belajar 

meliputi produk, psoses, psikomotor, dan 

afektif 

Kegiatan inti  

1) Guru membagi siswa ke dalam kelompok 

yang telah ditentukan.  

2) Guru menjelaskan cara kerja kegiatan 

5 menit 

 

 

 

 

60 menit 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.  

praktikum yang akan dilakukan  

3) Siswa melakukan kegiatan praktikum secara 

kelompok 

Penutup 

1) Guru bersama siswa membuat kesimpulan 

dari hasil praktikum 

2) Guru memberi tugas kepada siswa untuk 

membuat laporan praktikum  

 

 

 

5 menit 

 

Penilaian  

1. Keaktifan siswa 

2. Keterampilan praktikum 

Keterampilan psikomotorik 

3. Hasil praktikum 

 

 

Semarang,   September 

2005 

Mengetahui,       

Kepala Sekolah SMA N 11 Semarang    Peneliti 

 

 

Drs. Soedjono            Khusucidah Laila 

NIP. 131770251           NIM 4301401043 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 35 

 

Satuan Pendidikan : SMA 

Mata Pelajaran  : Kimia 

Materi Pokok  : Laju Reaksi  

Kelas/Semester : XI IPA/ I 

 Sub Konsep  : Faktor-faktor yang mempengaruhi laju 

reaksi  

Alokasi Waktu : 2 Jam Pelajaran 

 

Kompetensi Dasar 

Menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan menyimpulkan 

hasilnya 

 

Hasil Belajar 

Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi  

Indikator 

Produk 

1. Menjelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi 

2. Menjelaskan pengaruh katalis terhadap laju reaksi 

3. Menafsirkan dan menyimpulkan data hasil percobaan  

Proses 

1. Mengamati pengaruh suhu terhadap laju reaksi 

2. Mengamati pengaruh katalis terhadap laju reaksi 

Psikomotor 

1. Melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh suhu terhadap laju 

reaksi 

2. Melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh katalis terhadap laju 

reaksi 

 

 



 

 

Afektif 

1. Mengajukan pertanyaan 

2. Mengajukan pendapat 

3. Kedisiplinan 

4. Bekerja sama 

Strategi Pembelajaran  
- Ceramah  

- Praktikum 

Sumber Belajar 
- Buku paket kimia SMA Kelas XI 

- LKS kimia SMA kelas XI 

Alat dan Bahan 
Alat:  Bahan: 

Termometer  Larutan HCl 0,01 M   

Gelas ukur  Larutan Na2S2O3 0,01 M 

Pipet tetes  Kertas putih yang diberi tanda silang dg 

spidol 

Gelas kimia    Serbuk KClO3  

Pembakar spiritus   Serbuk MnO2 

Kaki tiga    Lidi 

Kasa asbes    Korek api  

Tabung reaksi 5 buah    

Penjepit tabung 2 buah   

Spatula         

Kegiatan Pembelajaran 
NO Kegiatan Alokasi waktu

1 

 

 

 

 

 

Pendahuluan 

1) Guru menjelaskan sedikit tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi laju reaksi 

2) Menyampaikan indikator hasil belajar 

meliputi produk, psoses, psikomotor, dan 

afektif 

5 menit 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

Kegiatan inti  

2) Guru membagi siswa ke dalam kelompok 

yang telah ditentukan.  

3) Guru menjelaskan cara kerja kegiatan 

praktikum yang akan dilakukan  

4) Siswa melakukan kegiatan praktikum secara 

kelompok 

Penutup 

1) Guru bersama siswa membuat kesimpulan 

dari hasil praktikum 

2) Guru memberi tugas kepada siswa untuk 

membuat laporan praktikum  

60 menit 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

Penilaian  

1. Keaktifan siswa 

2. Keterampilan praktikum 

Keterampilan psikomotorik 

3.  Hasil praktikum 
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