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Mata pelajaran kimia menjadi menyenangkan dan hasil belajar dapat optimal apabila 

guru kreatif dalam pembelajaran. Metode pembelajaran disesuaikan dengan materi. Media 
dibutuhkan dalam pembelajaran agar siswa lebih semangat. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah ada pengaruh pendekatan inkuiri dengan bantuan media Chemo-Edutainment 
(CET) terhadap hasil  belajar siswa kelas XI SMA Negeri 1 Bergas tahun pelajaran 2010/2011 
dan berapa besar pengaruh pendekatan inkuiri dengan bantuan media Chemo-Edutainment (CET) 
terhadap hasil  belajar kimia materi pokok kelarutan dan hasil kali kelarutan. Populasi penelitian 
ini adalah seluruh kelas XI IPA SMA Negeri 1 Bergas yang terdiri dari 3 kelas berjumlah 85 
siswa. Sampel diambil dengan teknik cluster random sampling yang mendapatkan kelas XI-IA1 
sebagai kelas eksperimen dan kelas XI-IA3 sebagai kelas kontrol. Penelitian dimulai dengan 
memberikan pre test sebelum mendapatkan perlakuan, dilanjutkan dengan pembelajaran, dan 
diakhiri dengan post test. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata pre test pada kelas 
eksperimen adalah 40,46 sedangkan pada kelas kontrol adalah 43,69. Setelah pembelajaran rata-
rata hasil post test pada kelas eksperimen adalah 76,68 dan pada kelas kontrol adalah 72,69. 
Kedua kelas berdistribusi normal dan mempunyai varian yang sama, sedangkan pada uji t dua 
pihak dihasilkan thitung (2,17) > ttabel (2,00) yang berarti ada perbedaan yang signifikan. Dari uji 
hipotesis diperoleh hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor kelas eksperimen lebih baik 
dari kelas kontrol. Dinyatakan bahwa pendekatan inkuiri dengan bantuan media Chemo-
Edutainment (CET) berpengaruh positip terhadap hasil belajar kimia materi pokok kelarutan dan 
hasilkali kelarutan siswa kelas XI semester II SMA N 1 Bergas. Besarnya kontribusi adalah 
12,15% dengan harga koefisien korelasi biserial (rb) hasil belajar siswa 0,349. Kelebihan 
pembelajaran berpendekatan inkuiri dengan bantuan media Chemo-Edutainment (CET) membuat 
peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran sehingga lebih memahami materi yang diajarkan. 
Kelemahannya peserta didik masih merasa malu untuk mengutarakan pendapat atau bertanya. 
Saran yang dapat penulis berikan yaitu guru harus terus memberi motivasi dan mendorong siswa 
agar lebih aktif dalam pembelajaran.  
 


