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ABSTRAK 
 
 

SHELLA RUPADI SANDRA DEWI. 131620327. Implementasi Praktikum Inkuiri 
Terbimbing Berbasis Lingkungan pada Materi Stoikiometri Untuk Meningkatkan 
Keterampilan Proses Sains dan Hasil Belajar Siswa Kelas X MAN 02 Filial 
Pontianak. Dibimbing oleh RIZMAHARDIAN A.K, M.Sc dan TUTI KURNIATI, 
S.Pd, M.Si. 
 
      Metode praktikum dapat meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil 
belajar siswa. Keterampilan proses sains siswa kurang nampak pada pelajaran kimia 
karena tidak pernah dilakukannya kegiatan praktikum. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui keterampilan proses sains siswa saat melakukan praktikum inkuiri 
terbimbing berbasis lingkungan dan untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum 
dan setelah melakukan praktikum inkuiri terbimbing berbasis lingkungan. Metode 
penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian pre-experimental dengan 
desain One-group Pretest-Postest dan One-Shot Case Study. Data dikumpulkan 
menggunakan teknik pengukuran, observasi dan wawancara menggunnakan tes hasil 
belajar, lembar observasi keterampilan proses sains dan pedoman wawancara. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa implementasi praktikum inkuiri terbimbing berbasis 
lingkungan yang dilakukan di MAN 02 Filial Pontianak berhasil meningkatkan 
keterampilan proses sains siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa. Data yang 
diperoleh dari keterampilan proses sains siswa menunjukkan peningkatan dalam tiap 
aspek keterampilan pada pertemuan I dan pertemuan II dengan nilai rata-rata 
keseluruhan 63,31 menjadi 91,65. Berdasarkan data nilai hasil belajar siswa pada 
pertemuan I dan pertemuan II diperoleh nilai gain sebesar 0,6 (kategori sedang) 
menjadi 0,8 (kategori tinggi). Hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi 
pelaksanaan kegiatan praktikum di sekolah yang tidak memiliki alat dan bahan yang 
memadai. 
 
Kata Kunci : Implementasi, Inkuiri Terbimbing, Praktikum Berbasis lingkungan, 
Keterampilan Proses Sains, Stoikiometri.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

      Pada proses pembelajaran kurikulum 2013,  dalam UU Permendikbud no 65 

tahun 2013 tentang Standar Proses, pendekatan ilmiah merupakan suatu 

pendekatan yang diamanatkan oleh kurikulum 2013 yang mengadopsi langkah-

langkah ilmiah dalam memecahkan suatu masalah (Yunita, 2016). Dalam 

kurikulum 2013, semua jenjang pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah 

(saintifik) yang terdiri dari kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, 

dan membentuk jejaring. Pendekatan ilmiah merupakan pendekatan yang metode 

pencariannya didasarkan pada bukti-bukti dari objek yang diobservasi secara 

empiris dan terukur (Mulyaningsih, 2014). Ilmu kimia merupakan salah satu ilmu 

pengetahuan alam yang menekankan adanya pendekatan ilmiah dalam proses 

pembelajarannya. 

      Ilmu kimia merupakan ilmu yang berkaitan dengan sifat senyawa, proses 

pembentukan dan transformasinya. Dalam kehidupan sehari-hari hampir semua 

produk keperluan manusia menggunakan bahan kimia dalam proses produksinya 

(Arryanto, 2006). Dalam proses pembelajaran kimia, diperlukan sebuah 

keterampilan proses sains. 

      Keterampilan proses sains merupakan keterampilan intelektual yang dimiliki 

dan digunakan ilmuwan dalam meneliti fenomena alam (Purwandari, 2015). 

Keterampilan proses sains sangat diperlukan dalam pembelajaran kimia 

dikarenakan banyak melibatkan adanya keterampilan kognitif atau intelektual, 

manual, dan sosial dalam proses pembelajarannya. Aspek-aspek yang terdapat 

dalam keterampilan proses sains meliputi : melakukan observasi, interprestasi, 

berkomunikasi, berhipotesis dan merencanakan percobaan (Juliawan, 2012). 
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      Hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 22 September 2016 di MAN 2 

Filial Pontianak, menunjukkan bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah lebih 

sering menggunakan metode ceramah dalam tiap penyampaian materi 

pembelajarannya. Hal ini dikarenakan metode ceramah lebih mudah diterapkan 

disekolah. Dalam proses belajar mengajar tidak nampak adanya keterampilan 

proses selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini dapat terlihat ketika guru 

menjelaskan dan memberikan contoh, siswa hanya diam, tidak terlihat aktif 

ketika pembelajaran berlangsung, tidak terlihat melakukan 

pengamatan(Lampiran A-1).  Pada proses belajar siswa hanya berperan sebagai 

pendengar dan kegiatan pembelajarannya hanya berpusat pada guru. Siswa 

bahkan tidak banyak bertanya dan hanya fokus dengan kegiatan masing-masing. 

Padahal pelajaran kimia merupakan salah satu mata pelajaran IPA yang 

memerlukan sebuah keterampilan proses sains dalam pembelajarannya. Hal ini 

dikarenakan dalam ilmu kimia banyak sekali mempelajari konsep-konsep yang 

sulit, misalnya pada materi stoikiometri. Keterampilan proses sains yang tidak 

dinampakkan ketika proses pembelajaran disekolah, menyebabkan rendahnya 

keterampilan proses sains pada siswa. Keterampilan proses sains dapat diperoleh 

melalui kegiatan observasi, komunikasi, hipotesis dan merancang percobaan. 

Siswa melakukan praktikum pada materi stoikiometri untuk mengetahui jumlah 

kadar zat dalam cangkang telur dan mengetahui pereaksi pembatas dalam reaksi 

soda kue dicampurkan asam nitrat dari jeruk. 

      Keterampilan proses sains siswa yang rendah diduga menyebabkan 

rendahnya hasil belajar siswa. Hal ini didasarkan dari hasil penelitian (Najmah, 

2014), yang menunjukan bahwa keterampilan proses sains dalam praktikum 

memiliki korelasi positif dengan hasil belajar. Pernyataan ini didukung juga 

dengan penelitian yang dilakukan Amnie (2015), yang menunjukkan adanya 

pengaruh positif dan signifikan antara keterampilan proses sains terhadap 

penguasaan konsep siswa dan peningkatan hasil belajar. Hasil belajar siswa pada 
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pembelajaran kimia materi stoikiometri tidak mencapai ketuntasan (KKM : 76), 

hal ini terlihat dari Tabel 1.1 : 

 

 

 

Tabel 1.1 Nilai Ulangan Harian Siswa Kelas X Semester Genap MAN 2 Filial 

Pontianak 

No.  Materi  Nilai rata-rata Ketuntasan 

(%)  

1 Stoikiometri  53,38 24,24% 

2 Larutan elektrolit dan non-

elektrolit 

68.67 63,33% 

 

      Berdasarkan persentase ketuntasan yang terendah adalah materi stoikiometri. 

Rendahnya nilai pada materi stoikiometri berdampak pada materi selanjutnya 

dikelas XI yaitu pada materi termokimia, laju reaksi, dan juga kesetimbangan. 

Hal ini dapat menyebabkan menurunnya nilai siswa pada materi-materi kimia 

dikelas XI. 

      Salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil 

belajar siswa adalah dengan metode praktikum. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia , praktikum merupakan bagian dari pengajaran yang bertujuan agar 

siswa mendapat kesempatan untuk menguji dan melaksanakan dalam keadaan 

nyata apa yang diperoleh dalam teori (Depdiknas, 2008). Menurut Sudirman, 

(1992) metode praktikum adalah cara penyajian pelajaran kepada siswa untuk 

melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sesuatu yang 

dipelajari.  Melalui praktikum, peserta didik dapat memiliki banyak pengalaman, 

baik berupa pengamatan langsung atau bahkan melakukan percobaan sendiri 



 
 

4 
 

dengan objek tertentu. Ketika siswa melakukan pengamatan sendiri, 

keterampilan proses sains siswa dapat terlihat saat praktikum dilaksanakan. 

      Namun, kendala yang dihadapi disekolah berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru pada tanggal 3 Oktober 2016, pada pelajaran kimia praktikum tidak 

dapat dilaksanakan disekolah. Hal ini disebabkan kurangnya fasilitas yang 

menunjang untuk melaksanakan praktikum(Lampiran A-3). Pembelajaran kimia 

memerlukan praktikum agar siswa dapat memahami konsep dan menampakkan 

keterampilan proses sains siswa. Dari hasil wawancara dengan 10 siswa pada 

tanggal 13 Oktober 2016, materi stoikiometri dirasa sangat sulit dikarenakan 

banyaknya teori abstrak  dan konsep-konsep. Dengan waktu yang terbatas dan 

penyampaian yang bersifat ceramah membuat siswa kesulitan memahami materi 

stoikiometri (Lampiran A-2).   

      Tidak tersedianya alat dan  bahan serta kurangnya fasilitas yang menunjang 

praktikum dapat diatasi dengan menggunakan metode praktikum inkuiri 

terbimbing berbasis lingkungan.Praktikum berbasis lingkungan merupakan 

praktikum yang dibuat dengan sederhana menggunakan alat dan bahan yang 

ramah lingkungan dan dapat dengan mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari 

(Sukaesih, 2011). Praktikum inkuiri terbimbing berbasis lingkungan juga dapat 

diterapkan pada sekolah-sekolah yang telah memiliki fasilitas dan kelengkapan 

alat dan bahan yang sangat menunjang untuk melaksanakan praktikum. 

      Hasil wawancara dengan 13 orang siswa pada tanggal 3 Oktober 2016, siswa 

menyatakan adanya keinginan untuk dilakukan kegiatan praktikum dalam 

pembelajaran kimia. Menurut 8 orang siswa, dengan dilakukannya praktikum 

pada kegiatan pembelajaran akan mempermudah siswa untuk memahami konsep 

dan teori yang sulit dalam pelajaran itu sendiri (Lampiran A-4). 

      Hasil belajar dan keterampilan proses sains siswa dapat ditingkatkan dengan 

praktikum inkuiri terbimbing berbasis lingkungan. Hal ini dibuktikan dalam 

penelitian  (Yunita, 2016), dengan menggunakan praktikum sederhana dalam 

materi stoikiometri menunjukkan hasil ≥ 85% siswa mendapatkan nilai diatas 75. 
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Penelitian (Sukaesih, 2011) juga menunjukkan besarnya skor N-Gain sebesar 

0,13 pada kelas eksperimen yang menunjukkan adanya peningkatan sikap ilmiah 

dengan penerapan pembelajaran berbasis praktikum. Berdasarkan penelitian 

(Wulandari, 2014) penerapan pembelajaran berbasis praktikum dapat 

meningkatkan keterampilan proses sains dengan kriteria baik sekali.  

      Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya 

peningkatan keterampilan proses sains dan besarnya persentase peningkatan hasil 

belajar siswa, peneliti ingin mengimplementasikan praktikum inkuiri terbimbing 

berbasis lingkungan pada sekolah MAN 2 Filial Pontianak sebagai suatu solusi 

dan alternatif bagi sekolah maupun siswa dalam proses pembelajaran kimia 

untuk meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana keterampilan proses sains siswa pada saat pembelajaran 

menggunakan metode praktikum inkuiri terbimbing berbasis lingkungan 

pada materi stoikiometri di kelas X MAN 2 Filial Pontianak? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa sebelum dan sesudah dilakukan praktikum 

inkuiri terbimbing berbasis lingkungan pada materi stoikiometri di kelas 

X MAN 2 Filial Pontianak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan keterampilan proses sains siswa saat melakukan 

praktikum inkuiri terbimbing berbasis lingkungan pada materi 

stoikiometri di kelas X MAN 2 Filial Pontianak. 

2. Untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah 

melakukan praktikum inkuiri terbimbing berbasis lingkungan pada materi 

stoikiometri di kelas X MAN 2 Filial Pontianak. 
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D. Manfaat penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut.  

1. Manfaat praktis  

a. Bagi calon guru SMA   

      Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi calon guru SMA 

mengenai alternatif metode pembelajaran yang dapat digunakan kelak 

ketika mengajar di Sekolah Menengah Atas.  

b. Bagi guru  

      Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan 

metode praktikum inkuiri terbimbing berbasis lingkungan yang dapat 

diterapkan dalam pembelajaran di kelas sebagai alternatif untuk 

meningkatkan hasil belajar dan penguasaan keterampilan proses.  

c. Bagi siswa  

     Dapat memberikan pengalaman belajar siswa pada pembelajaran 

Kimia di MAN 2 Negeri 2 Filial Pontianak. 

 

E. Definisi Operasional 

       Definisi operasional ini bertujuan memberikan gambaran yang sama 

antara penulis dan pembaca untuk memahami istilah-istilah yang digunakan 

dalam penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :  

1. Praktikum inkuiri terbimbing berbasis lingkungan 

       Praktikum merupakan suatu proses penerapan konsep/materi yang 

telah diterima secara teori, yang akan dilaksanakan secara langsung oleh 

siswa/i. Praktikum berbasis lingkungan maksudnya ialah praktikum 

dengan menggunakan alat dan bahan yang ada disekitar kita (Sukaesih, 

2011). Siswa terlibat secara aktif didalamnya, tidak hanya secara teori 

tetapi siswa juga diharapkan dapat menerapkan/mengaplikasikan ilmu 
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yang didapat ke dalam kehidupan sehari-hari melalui praktikum. Sehingga 

bisa mencapai kompetensi yang diinginkan baik guru maupun siswa, baru 

lah bisa tercapai pembelajaran yang bermakna. 

      Praktikum inkuiri terbimbing berbasis lingkungan pada materi 

stoikiometri dilakukan pada bahasan submateri kadar zat dan pereaksi 

pembatas. Praktikum akan dilakukan dengan percobaan menggunakan 

bahan-bahan yang terdapat disekitar lingkungan tempat tinggal siswa/i 

seperti jeruk atau cuka makan, soda kue,  dan cangkang telur. 

     Menurut metode praktikum model inkuiri yang digunakan Fatimah, 

(2015) metode praktikum memiliki tujuh fase yaitu : 1) fase orientasi 

siswa pada masalah, 2) fase perumusan masalah, 3) fase mengorganisasi 

siswa untuk belajar, 4) fase melakukan percobaan, 5) fase membimbing 

pengalaman individual/kelompok, 6) fase menyajikan praktikum dan 7) 

fase mengevaluasi. Berdasarkan modifikasi dari Fatimah (2015), 

Pembelajaran praktikum inkuiri terbimbing berbasis lingkungan ini 

menggunakan lima fase atau tahapan, yaitu : 

a. Fase Orientasi siswa pada masalah 

      Pada fase ini guru memberikan gambaran pengetahuan kepada  

siswa dengan mengajukan pertanyaan, kemudian guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran pada pertemuan tersebut. 

b. Fase Mengorganisasi siswa untuk belajar 

      Pada fase ini guru menjelaskan materi yang akan dipelajari siswa, 

kemudian guru membagi siswa dalam beberapa kelompok dan 

memberikan panduan praktikum kepada siswa.  

c. Fase Membimbing pengalaman individual/kelompok 

      Pada fase ini guru memberikan arahan pada siswa dalam 

melakukan praktikum dan siswa melakukan pengamatan dengan cara 

melakukan kegiatan praktikum tentang stoikiometri. 

d. Fase Mengembangkan dan Menyajikan hasil praktikum 
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      Setelah siswa mendapat data dari hasil praktikum selanjutnya 

siswa membuat laporan sementara dan kemudian melakukan 

interprestasi data dengan cara berdiskusi dengan teman kelompoknya. 

e. Fase Menganalisis dan Mengevaluasi 

      Setelah mendapatkan data hasil diskusi kelompok, kemudian siswa 

melakukan diskusi kelas dengan cara salah satu kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

 

2. Stoikiometri  

       Kurikulum 2013 yang digunakan di MAN 2 Filial Pontianak, materi 

kimia kelas X pada semester genap mempelajari 3 materi yaitu larutan 

elektrolit dan nonelektrolit, redoks, dan stoikiometri. Penelitian ini 

dilakukan sebanyak 2 x pertemuan pada materi stoikiometri, yaitu 

pertemuan pertama pada submateri  kadar zat dan pertemuan kedua 

submateri reaksi pembatas.  

 

3. Hasil belajar  

      Hasil belajar dalam penelitian ini berupa data nilai hasil pretest dan 

posttest siswa. Soal pretest dan posttest siswa berupa soal uraian tentang 

materi stoikiometri yaitu submateri kadar zat dan reaksi pembatas. 

       

4. Keterampilan proses sains  

     Keterampilan proses merupakan keterampilan intelektual yang dimiliki 

dan digunakan oleh para ilmuwan dalam meneliti/mengkaji fenomena 

alam yang terjadi (Samatowa, 2011). Keterampilan proses sains yang 

dilakukan merupakan modifikasi dari Bundu (2006), yaitu  : 1) observasi, 

2) prediksi , 3) melakukan eksperimen, 4) menyusun tabel data, 5) 

komunikasi, dan 6) penarikan kesimpulan. Keterampilan proses dalam 

penelitian ini diukur menggunakan lembar observasi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Keterampilan Proses Sains 

      Keterampilan proses sains merupakan keterampilan intelektual yang 

dimiliki dan digunakan ilmuwan dalam meneliti fenomena alam( Purwandari, 

2015). Menurut (Trianto, 2010), keterampilan proses adalah keterampilan 

ilmiah yang terarah dan digunakan untuk menentukan suatu konsep, prinsip 

atau teori pengembangan yang telah ada. Menurut Bundu (2006), 

keterampilan proses dapat dibagi atas dua kelompok. Pertama keterampilan 

proses dasar yang meliputi: 1) observasi, 2) klasifikasi, 3) komunikasi, 4) 

pengukuran, 5) prediksi, dan 6) penarikan kesimpulan. Kedua, keterampilan 

terintegrasi yang meliputi: 1) mengidentifikasi variabel, 2) menyusun tabel 

data, 3) menyusun grafik, 4) menggambarkan hubungan antar variabel, 5) 

memperoleh dan memproses data, 6) menganalisis investigasi, 7) menyusun 

hipotesis, 8) merumuskan variabel secara operasional, 9) merancang 

investigasi, dan 10) melakukan eksperimen. 

     Keterampilan proses sains dalam penelitian ini merupakan modifikasi dari 

Bundu (2006), yaitu : 1) observasi, 2) prediksi, 3) melakukan eksperimen, 4) 

menyusun tabel data, 5) komunikasi, dan 6) penarikan kesimpulan. Menurut 

(Ningrum, 2012) ada beberapa alasan yang mendasari diterapkannya 

keterampilan proses dalam pembelajaran, yaitu : 

1. Pengembangan ilmu pengetahuan berlangsung sangat cepat sehingga tidak 

memungkinkan bagi guru mengajarkan semua fakta dan konsep pada 

siswa. 

2. Siswa mudah memahami konsep apabila kegiatan pembelajaran 

menyajikan contoh-contoh konkret. 

3. Penemuan ilmiah bersifat tentatif, artinya dapat berubah berdasarkan fakta 

dan data baru dengan demikian pembelajaran harus menanamkan 

kemampuan berfikir kritis-analitis terhadap permasalahan.  



 
 

10 
 

4. Pengembangan konsep tidak terlepas dari pengembangan sikap dan nilai 

pada diri siswa. 

 

     Berdasarkan alasan tersebut, maka pembelajaran keterampilan proses 

menjadi salah satu alternatif untuk melibatkan aspek jasmani dan aktivitas 

mental siswa dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa mendapatkan 

pemahaman secara utuh tentang suatu objek (Ningrum, 2012). Oleh karena itu 

guru di kelas harus dapat menyediakan kegiatan yang dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk memunculkan keterampilan proses. Kegiatan 

yang dipandang dapat memenuhi tujuan itu adalah practical work atau kerja 

praktik. 

     Menurut Bundu (2006), secara umum ada lima aspek yang perlu dilakukan 

guru dalam mengembangkan keterampilan proses siswa yaitu: 

1. Memberikan kesempatan untuk menggunakan keterampilan proses dalam 

menangani setiap materi dan fenomena. Hal ini akan mendorong siswa 

menggunakan indera mereka untuk mengumpulkan data.  

2. Memberikan kesempatan untuk siswa berdiskusi baik dalam kelompok 

kecil maupun kelompok besar (keseluruhan kelas). Hal ini memungkinkan 

siswa untuk bertukar ide, mengeluarkan pendapat, dan mendengarkan 

pendapat.  

3. Mendengarkan apa yang dikemukakan siswa dan analisis hasil yang  

diperoleh serta pelajari keterampilan proses apa yang digunakan untuk 

menyusun ide atau pendapat siswa. Melalui hal ini guru akan tahu 

bagaimana cara siswa mengumpulkan data. 

4. Mendorong adanya review kritis siswa dari setiap kegiatan yang telah 

dilaksanakan, hal ini mendorong siswa untuk mencari alternatif 

permasalahan yang lain untuk mengatasi masalah yang muncul. 
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5. Menyiapkan teknik yang luwes untuk pengembangan keterampilan proses, 

suatu instrumen akan meningkatkan keakuratan pengamatan serta 

membantu siswa dalam mengkomunikasikan hasil yang mereka peroleh.  

 
B. Metode Praktikum Inkuiri Terbimbing Berbasis Lingkungan 

1. Metode Praktikum 

      Pratikum berasal dari kata praktik yang artinya pelaksanaan secara 

nyata apa yang disebut dalam teori. Sedangkan pratikum adalah bagian 

dari pengajaran yang bertujuan agar siswa mendapat kesempatan untuk 

menguji dan melaksanakan di keadaan nyata, apa yang diperoleh dari teori 

dan pelajaran praktik (Depdiknas, 2008). Menurut Sudirman (1992) 

metode praktikum adalah cara penyajian pelajaran kepada siswa untuk 

melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sesuatu yang 

dipelajari. 

      Melalui praktikum, siswa dapat memiliki banyak pengalaman, baik 

berupa pengamatan langsung atau bahkan melakukan percobaan sendiri 

dengan objek tertentu. Tidak diragukan lagi bahwa melalui pengalaman 

langsung (first-hand experiences), siswa dapat belajar lebih mudah 

dibandingkan dengan belajar melalui sumber sekunder, misalnya buku.     

Hal tersebut sangat sesuai dengan pendapat Bruner yang menyatakan 

bahwa anak belajar dengan pola inactive melalui perbuatan (learning by 

doing) akan dapat mentrasnfer ilmu pengetahuan yang dimilikinya pada 

berbagai situasi. 

      Kegiatan praktikum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

pembelajaran IPA khususnya Kimia, sehingga IPA disebut dengan 

experimental science. Hal itu sejalan dengan pendapat (Sagala, 2005) yang 

menjelaskan bahwa proses belajar mengajar dengan praktikum ini berarti 

siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri, mengikuti proses, 
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mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik 

kesimpulan sendiri tentang suatu objek, keadaan atau proses sesuatu. 

      Menurut (Suparno, 2007), kegiatan praktikum dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu praktikum terbimbing atau terencana dan praktikum 

bebas. Kegiatan siswa dalam praktikum terbimbing hanya melakukan 

percobaan dan menemukan hasilnya saja, seluruh jalannya percobaan 

sudah dirancang oleh guru. Langkah-langkah percobaan, peralatan yang 

harus digunakan, serta objek yang harus diamati atau diteliti sudah 

ditentukan sejak awal oleh guru. Sedangkan kegiatan siswa dalam 

praktikum bebas lebih banyak dituntut untuk berpikir mandiri, bagaimana 

merangkai alat percobaan, melakukan percobaan dan memecahkan 

masalah, guru hanya memberikan permasalahan dan objek yang harus 

diamati atau diteliti. Dalam mengimplementasikan kegiatan praktikum 

dalam pembelajaran, umumnya siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok 

kecil antara 2 – 6 orang, tergantung pada ketersediaan alat dan bahan. 

Pada jenjang pendidikan SMA, umumnya siswa masih kesulitan dalam 

membangun prosedur percobaannya sendiri, karena itu guru umumnya 

menyediakan LKS/Panduan Praktikum sebagai panduan bagi siswa dalam 

melakukan praktikum. 

     Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode praktikum dalam 

pembelajaran menurut Sagala (2005) adalah sebagai berikut:  

Kelebihan:  

a. Dapat membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan 

berdasarkan percobaan yang dilakukan sendiri daripada hanya 

menerima penjelasan dari guru atau dari buku.  

b. Dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi 

tentang sains dan teknologi.  

c. Dapat menumbuhkan sikap-sikap ilmiah seperti bekerjasama, bersikap 

jujur, terbuka, kritis dan bertoleransi.  
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d. Siswa belajar dengan mengalami atau mengamati sendiri suatu proses 

atau kejadian.  

e. Memperkaya pengalaman siswa dengan hal-hal yang bersifat objektif 

dan realistis.  

f. Mengembangkan sikap berpikir ilmiah.  

g. Hasil belajar akan bertahan lama dan terjadi proses internalisasi.  

 

Kekurangan:  

a. Memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang tidak selalu 

mudah diperoleh dan murah.  

b. Setiap praktikum tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan 

karena terdapat faktor-faktor tertentu yang berada diluar jangkauan 

kemampuan.  

c. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua hal dapat dijadikan materi 

eksperimen.  

d. Sangat menuntut penguasaan perkembangan materi, fasilitas peralatan 

dan bahan mutakhir.  

 

2. Praktikum Inkuiri Terbimbing Berbasis Lingkungan  

      Praktikum merupakan suatu proses penerapan konsep/materi yang 

telah diterima secara teori, yang akan dilaksanakan secara langsung oleh 

siswa/i. Praktikum berbasis lingkungan maksudnya ialah praktikum 

dengan menggunakan alat dan bahan yang terdapat disekitar tempat 

tinggal  (Sukaesih, 2011). Siswa terlibat secara aktif didalam 

pembelajaran, tidak hanya secara teori tetapi siswa juga diharapkan dapat 

menerapkan/mengaplikasikan ilmu yang didapat ke dalam kehidupan 

sehari-hari melalui praktikum. Sehingga bisa mencapai kompetensi yang 

diinginkan baik guru maupun siswa, baru lah bisa tercapai pembelajaran 

yang bermakna. 
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      Pembelajaran praktikum inkuiri terbimbing berbasis lingkungan dalam 

penelitian ini menggunakan fase atau tahap metode praktikum model 

pembelajaran inkuiri milik Fatimah (2015). Fase yang digunakan telah 

dimodifikasi dari tujuh fase menjadi lima fase, yaitu fase pertama adalah 

fase orientasi siswa pada masalah, fase kedua adalah fase mengorganisasi 

siswa untuk belajar, fase ketiga adalah fase membimbing pengalaman 

individual/kelompok, fase keempat adalah fase mengembangkan dan 

menyajikan hasil praktikum, dan fase kelima adalah fase menganalisis dan 

mengevaluasi. 

C. Belajar dan Hasil Belajar 

1. Pengertian Belajar 

      Menurut Bundu (2006), belajar adalah aktivitas mental yang 

berlangsung dalam interaksi anak dengan lingkungan yang menghasilkan 

perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap, dan 

nilai. Menurut (Nara, 2010) Belajar adalah sebuah proses yang kompleks 

yang di dalamnya terkandung beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut 

adalah bertambahnya jumlah pengetahuan, adanya kemampuan mengingat 

dan mereproduksi, adanya penerapan pengetahuan, menyimpulkan makna, 

menafsirkan dan mengaitkan dengan realitas, dan adanya perubahan 

sebagai sebuah pribadi. 

      Belajar dapat dikatakan sebagai suatu proses artinya dalam belajar 

akan terjadi suatu proses melihat, membuat, mengamati, menyelesaikan 

masalah atau persoalan, menyimak, dan latihan-latihan soal. Oleh sebab 

itu, dalam proses belajar, guru harus dapat membimbing dan memfasilitasi 

siswa supaya siswa dapat melakukan proses-proses tersebut. Proses 

belajar harus diupayakan secara efektif agar terjadi adanya perubahan 

tingkah laku siswa yang disebabkan oleh proses-proses tersebut. Jadi, 

seseorang dapat dikatakan belajar karena adanya indikasi melakukan 
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proses tersebut secara sadar dan menghasilkan perubahan tingkah laku 

siswa yang diperoleh berdasarkan interaksi dengan lingkungan. 

Perwujudan perubahan tingkah laku dari hasil belajar adalah adanya 

peningkatan kemampuan siswa sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Perubahan tersebut sebagai perubahan yang disadari, relatif 

bersifat permanen,kontinu, dan fungsional (Wulan, 2007). 

2. Pengertian Hasil Belajar  

      Hasil belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil 

belajar baik itu mencakup bidang kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

Dari sudut pandang guru, hasil belajar merupakan tindak mengajar yang 

diakhiri dengan proses evaluasi. Sedangkan dari sudut pandang siswa, 

hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses 

belajar( Sudjana, 2005). 

      Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara lain : 

a. Faktor Intern (faktor dari dalam diri siswa) 

      Faktor dari dalam diri siswa berupa kecakapan, minat, bakat, 

usaha, motivasi, perhatian, kelemahan, kesehatan dan kebiasaan siswa. 

Salah satu hal penting dalam kegiatan belajar yang harus ditanamkan 

dalam diri siswa bahwa belajar yang dilakukannya merupakan 

kebutuhan dirinya. Minat belajar berkaitan dengan seberapa besar 

individu merasa suka atau tidak suka terhadap suatu materi yang 

dipelajari siswa. Minat inilah yang harus dimunculkan lebih awal 

dalam diri siswa. 

b. Faktor Ekstern (faktor dari luar diri siswa) 

      Faktor dari luar diri siswa diantaranya yaitu lingkungan fisik dan 

non fisik belajar (termasuk suasana kelas dalam belajar, seperti riang 

gembira, menyenangkan), lingkungan sosial budaya, lingkungan 

keluarga, program sekolah (termasuk dukungan komite sekolah), guru, 

pelaksanaan pembelajaran dan teman sekolah. Guru merupakan faktor 
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yang paling berpengaruh terhadap proses maupun hasil belajar, sebab 

guru merupakan manajer atau sutradara dalam kelas. 

 

D. Stoikiometri  

      Dalam bahasa kimia, tiap zat murni yang diketahui baik unsur maupun 

senyawa, mempunyai nama dan rumus uniknya sendiri. Proses membuat 

perhitungan yang didasarkan pada rumus-rumus dan persamaan-persamaan 

disebut sebagai stoikiometri. Stoikiometri berasal dari kata Yunani yaitu 

Stoicheon, yang berarti unsur dan metria yang berarti ilmu pengukuran. 

Perhitungan stoikiometrik digunakan untuk menentukan bobot relative 

pereaksi dan produk (Keenan, 1984).   

      Suatu pereaksi adalah zat mula-mula yang terdapat dalam suatu unsur 

yang kemudian diubah selama proses suatu reaksi kimia. Penelitian ini 

dilakukan pada materi stoikiometri yaitu pereaksi pembatas. Pereaksi 

pembatas ialah zat yang habis bereaksi. Untuk menentukan pereaksi pembatas 

maka dihitunglah angka banding mol yang tersedia dalam reaksi (Keenan, 

1984). 

      Apabila dua zat direaksikan akan diperoleh dua kemungkinan. Pertama, 

kedua pereaksi yang dicampurkan habis bereaksi dan yang kedua salah satu 

pereaksi yang dicampurkan bersisa. Pereaksi yang habis bereaksi lebih dahulu 

dalam reaksi kimia disebut pereaksi pembatas. Untuk menentukan pereaksi 

pembatas maka nyatakan zat yang diketahui dalam mol terlebih dahulu. 

Kemudian membagi jumlah mol masing-masing pereaksi dengan koefisien 

masing-masing. Pembagian yang hasilnya terkecil adalah pereaksi pembatas 

(Umiyati, 2014). 

      Praktikum stoikiometri yang dilakukan Yunita (2016) salah satunya 

adalah penentuan reaksi pembatas. Prinsip kerja pada praktikum ini dengan 

cara soda kue dimasukkan kedalam sisi sebelah tabung Y dan sisi yang 

lainnya diisi dengan asam cuka kemudian ditutup dengan sumbat dan siring. 
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Kemudian sisi yang terdapat soda kue dimiringkan ke sisi asam cuka dan di 

amati. 

     Praktikum stoikiometri yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan 

implementasi dari penelitian Yunita, tetapi alat dan bahan yang digunakan 

merupakan alat dan bahan yang sederhana. Alat dan bahan yang digunakan 

seperti gelas kaca untuk mengganti tabung reaksi/gelas kimia, sendok makan 

untuk mengganti spatula, asam cuka untuk mengganti HCl, cangkang telur, 

dan air jeruk. 

 

E. Hipotesis  

      Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu permasalahan sifatnya 

masih sementara, masih lemah dan perlu pembuktian lebih lanjut. Adapun 

hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

Ha : Hasil belajar dan keterampilan proses sains siswa kelas X Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Filial Pontianak setelah implementasi praktikum berbasis 

lingkungan meningkat dibandingkan sebelum implementasi praktikum 

berbasis lingkungan. 

Ho : Hasil belajar dan keterampilan proses sains siswa kelas X Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Filial Pontianak setelah implementasi praktikum berbasis 

lingkungan tidak meningkat dibandingkan sebelum implementasi praktikum 

berbasis lingkungan. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Metode dan Jenis Penelitian 

      Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

eksperimen. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian 

eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan (Sugiyono, 2013).  

      Jenis penelitian eksperimen yang digunakan adalah Pre-Experimental 

jenis One-Shot Case Study dan One-Group Pretest-Posttest Design. 

Dikatakan Pre-Experimental Design, dikarenakan pada dasarnya pra-

experimental mengikuti langkah-langkah dasar  suatu penelitian 

eksperimental tetapi gagal memasukkan variabel kontrol. Sehingga hasil 

eksperimen tidak hanya dipengaruhi oleh variabel terikat saja tetapi juga 

variabel bebas. Hal ini terjadi karena tidak adanya perbandingan dengan 

kelompok nonperlakuan  (Emzir, 2015). 

Desain penelitian pra-eksperimental untuk mengukur keterampilan 

proses sains menggunakan desain One-Shot Case Study. Desain ini 

merupakan desain dimana suatu kelompok penelitian diberi perlakuan dan 

selanjutnya diobservasi hasilnya. Adapun desainnya ditunjukkan pada Tabel 

3.1 (Sugiyono, 2013). 

Tabel 3.1 Desain keterampilan proses sains One-Shot Case Study 

Perlakuan  Observasi 

X O 

               

Adapun metode untuk mengukur hasil belajar siswa menggunakan 

desain One-Group Pre-test Post-test Design. Desain ini merupakan desain 
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yang diberlakukan adanya tolak ukur sebelum dan sesudah dilakukan suatu 

perlakuan tertentu. Adapun desainnya ditunjukkan pada Tabel 3.2 (Emzir, 

2015).  

Tabel 3.2. Desain Penelitian One-Group Pre-test Post-test Design. 

Pre-test Perlakuan  Postest  

O1 X1 O2 

 

Keterangan: 

X1 : Perlakuan yang diberikan pada kelas eksperimen, yaitu berupa metode 

praktikum berbasis lingkungan. 

O1 : pretest. 

O2 : postest. 

 

B. Variabel 

        Variabel dalam penelitian ini ada tiga yaitu variabel bebas, variabel 

terikat dan variabel kontrol. Variabel bebas adalah suatu perlakuan 

(treatment). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya yaitu 

metode pembelajaran berupa praktikum. Variabel terikat merupakan 

karakteristik yang akan diukur setelah diberi perlakuan. Variabel terikat 

berupa suatu karakteristik suatu subjek yang diukur setelah mendapat 

perlakuan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar dan 

kemampuan proses sains. Variabel kontrol adalah suatu karakteristik 

kelompok subjek yang tidak diberlakukan suatu perlakuan tetapi ikut serta 

diukur dan diambil datanya sebelum dan sesudah eksperimen dilakukan 

Untuk variabel kontrol dalam penelitian adalah guru, materi, dan waktu. 

(Mulyatiningsih, 2014). 
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C. Waktu dan Tempat Penelitian 

      Adapun tempat dari penelitian ini yaitu MAN 2 Filial Pontianak. Untuk 

waktu pelaksanaan penelitian akan dilakukan pada bulan Mei 2017. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

      Populasi dalam penelitian ini adalah anak kelas X MAN 2 Filial 

Pontianak. Populasi didefinisikan sebagai sekumpulan individu yang 

memiliki karakteristik tertentu. Menurut (Sukmadinata, 2010) populasi 

merupakan suatu kelompok besar yang menjadi ruang lingkup penelitian. 

Jumlah siswa kelas X MAN 2 Filial terdiri dari 45 orang. Kelas X terdiri 

dari dua kelas yaitu kelas X MIA berjumlah 23 orang dan kelas X IIS 

berjumlah 22 orang.   

2. Sampel  

      Sampel adalah sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh suatu 

populasi tersebut (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan sampel siswa kelas X IIS MAN 2 Filial Pontianak. Ada 21 

orang siswa yang digunakan sebagai sampel penelitian. Satu orang siswa 

tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa dikarenakan mengalami 

kecelakaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

yaitu teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Sampel diambil berdasarkan rekomendasi dari 

guru. Guru mata pelajaran merekomendasikan siswa kelas X IIS 

dikarenakan rendahnya nilai kimia pada materi stoikiometri dikelas 

tersebut dibanding kelas X MIA. 
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E. Prosedur Penelitian 

       Agar peneliti dilapangan tidak mengalami hambatan, maka akan 

dilakukan prosedur yang tepat. 

1. Tahap Awal ( Pra-Penelitian ) 

a. Melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran 

b. Melakukan observasi kelas menggunakan lembar observasi 

c. Menganalisis hasil ulangan harian siswa 

2. Tahap Persiapan 

a. Penyusunan  perangkat pembelajaran berupa RPP. 

b. Pembuatan instrument penelitian berupa tes uraian untuk mengukur 

hasil belajar, lembar observasi untuk mengukur keterlaksanaan model 

pembelajaran yang digunakan, dan pembutan pedoman wawancara 

untuk wawancara setelah praktikum.  

c. Memvalidasi instrument penelitian dan perangkat pembelajaran 

kepada dosen ahli. 

d. Melakukan revisi berdasarkan masukkan dari validator. 

e. Melakukan uji coba soal tes hasil belajar. 

f. Menganalisis hasil uji coba instrument penelitian untuk mengetahui 

layak atau tidaknya soal tersebut digunakan sebagai instrument 

penelitian.  

3. Tahap pelaksanaan 

a. Melakukan tes awal (pre-test) untuk mengukur pengetahuan awal 

sebelum diberikan perlakuan. 

b. Memberikan perlakuan yaitu dengan cara menerapkan praktikum 

sederhana pada pembelajaran kimia pada materi stoikiometri dengan 

observer selama pembelajaran. 

c. Melakukan observasi keterampilan proses sains siswa menggunakan 

lembar observasi keterampilan sains. 
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d. Memberikan tes akhir (post-test) untuk mengukur peningkatan hasil 

belajar siswa setelah diberikan perlakuan. 

e. Melakukan wawancara dengan siswa dan guru menggunakan lembar 

wawancara. 

4. Tahap akhir 

a. Mengolah data hasil pre-test dan post-tes siswa serta menganalisis 

instrument yang lain seperti lembar observasi keterampilan proses 

sains. 

b. Menganalisis hasil penelitian dan membahas temuan dalam penelitian. 

c. Memberikan kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data. 

d. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. 
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Gambar 3.3 Bagan Prosedur Penelitian                      

F. Teknik dan Alat Pengumpul Data 
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1. Teknik Pengumpulan Data  

a. Teknik Pengukuran    

 Teknik pengukuran merupakan aturan dan prosedur yang digunakan 

untuk menjembatani antara apa yang ada dalam konsep dengan apa yang 

terjadi di dunia nyata.Proses pengukuran sangat berkaitan dengan desain 

instrumen.Teknik pengukuran bersifat mengukur karena menggunakan 

instrument yang telah distandarisasikan dan hasil pengukurannya berupa 

angka-angka. Adapun jenis pengukuran dalam penelitian ini adalah tes 

hasil belajar berupa soal uraian. Tes dilakukan dengan durasi 30 menit. 

Data tes yang dihasilkan berupa data deskriptif skor pretest dan posttest 

hasil belajar. 

b. Observasi  

 Observasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data di lapangan. Observasi hendaknya dilakukan oleh 

peneliti sehingga peneliti dapat terikat langsung di lapangan. Kegiatan ini 

dilakukan dengan cara mengamati secara langsung siswa dalam proses 

pembelajaran. Dalam melakukan observasi, peneliti menggunakan lembar 

observasi yang telah disusun, kemudian mengisi dengan cara memberi 

nilai sesuai indikator yang muncul. Observasi dilakukan oleh 4 orang 

mahasiswa dan guru bidang studi kimia MAN 2 Filial Pontianak. Data 

yang diukur berupa data keterlaksanaan setiap tahapan dari model 

pembelajaran berbasis praktikum sederhana. 

c. Wawancara  

      Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan dan apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam(Sugiyono, 

2013). Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur untuk guru mata pelajaran dan siswa (Lampiran B-

1 dan B-2). Dalam wawancara ini, pengumpul data telah menyiapkan 
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instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang 

alternative jawabannya pun telah disiapkan. Wawancara terstruktur ini 

dilakukan kepada responden yang diberi pertanyaan yang kurang lebih 

sama dan pengumpul data mencatatnya.  

 

2. Alat pengumpulan data 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Soal tes hasil belajar 

      Tes yang dibuat berupa soal uraian yang dilaksanakan sebelum dan 

sesudah perlakuan diberikan. Tes berupa uraian merupakan tes 

kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat 

pembahasan atau rangkaian kata-kata. Jumlah soal tes berjumlah 6 

soal uraian. Tes dilakukan sebanyak dua kali, yang pertama sebelum 

pembelajaran dilakukan yang disebut pre-test dan yang kedua 

dilakukan diakhir pembelajaran yang disebut post-test. 

     Soal yang digunakan pada awal pembelajaran ( pre-test ) tidak 

sama dengan soal yang digunakan pada tes akhir ( post-test ) 

(Lampiran B-3). Hal ini dimaksudkan agar ada perbedaan instrument 

terhadap perubahan hasil belajar kimia yang terjadi.  

b. Lembar observasi keterampilan proses sains 

      Lembar observasi ini digunakan untuk mengidentifikasi 

keterampilan proses siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran 

pratikum inkuiri terbimbing berbasis lingkungan. Lembar observasi 

disusun berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. Selanjutnya diisi 

sesuai indikator keterampilan proses pada nama siswa yang 

menunjukkan kriteria menampilkan keterampilan proses yang 

dimaksud selama kegiatan pembelajaran berlangsung dalam lima nilai, 

yaitu 4, 3, 2, 1 dan 0 disertai kategori untuk masing-masing indikator. 
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Penilaian observasi dilakukan berdasarkan rubrik penilaian lembar 

observasi keterampilan proses(Lampiran B-4). 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Lembar Observasi Keterampilan Proses  

Aspek  Sub-aspek  

Keterampilan 

proses sains 

Observasi  

Melakukan eksperimen 

Prediksi  

Menyusun tabel data   

Komunikasi 

Kesimpulan  

 

c. Lembar observasi keterlaksanaan RPP 

       Lembar observasi digunakan untuk mengukur aktifitas guru yang 

terjadi selama proses pembelajaran. Lembar observasi keterlaksaan 

RPP bertujuan untuk melihat apakah tahapan-tahapan metode 

pembelajaran paktikum inkuiri terbimbing berbasis lingkungan 

dilaksanakan guru atau tidak.  

      Observasi ini dibuat dalam bentuk checklist. Jadi, dalam 

pengisiannya obsever memberikan tanda checklist pada kolom ‘’ya’’ 

atau ‘’tidak’’ jika kriteria yang dimaksud dalam daftar chek 

ditunjukkan guru.  Selain membuat daftar checklist, terdapat juga 

kolom keterangan untuk memuat saran dari observer atau kekurangan 

aktifitas guru selama proses pembelajaran. 

     Selanjutnya format observasi yang telah disusun tidak 

diujicobakan, tetapi dikoordinasikan kepada observer yang akan 

mengikuti dalam proses penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman 

terhadap format observasi tersebut (Lampiran B-5). 
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Tabel 3.5 Kisi-kisi Lembar Observasi Keterlaksanaan RPP 

No.  Aspek yang diamati  Pelaksanaan  Keterangan  

Ya   Tidak  

1 Guru membuka dan 
menutup pelajaran 

   

2 Guru membimbing siswa 
dalam merancang 
praktikum 

   

3 Guru membimbing siswa 
dalam membuat 
praktikum 

   

4 Guru membimbing siswa 
dalam melaksanakan 
praktikum  

   

5 Guru membimbing siswa 
dalam mempresentasikan 
hasil praktikum  

   

 

d. Catatan lapangan  

     Catatan lapangan merupakan suatu catatan yang dibuat/ ditulis 

berdasarkan apa yang dilihat, diamati dan didengar secara langsung 

ketika proses pembelajaran sedang berlangsung (Purwanto, 2013). 

Catatan ini digunakan untuk melihat lebih lengkap, tajam, dan 

mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. 

e. Pedoman wawancara 

      Pedoman wawancara digunakan untuk memudahkan peneliti 

dalam mengetahui hal-hal responden terhadap praktikum yang 

dilaksanakan. Adapun pedoman wawancara yang dibuat(Lampiran B-1 

dan B-2). 

G. Validitas dan Reliabilitas  
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1. Validitas Instrumen  

      Validitas menunjukkan suatu hasil pengukuran dari penggunaan 

instrument. Suatu instrument dikatakan valid atau memiliki validitas, bila 

instrument benar-benar dapat mengukur aspek yang akan diukur 

(Sukmadinata, 2010). Dalam penelitian ini yang divaliditas yaitu RPP, 

soal tes dan lembar observasi keterampilan proses sains. Instrumen dalam 

penelitian ini harus memenuhi ketepatan atau validitas. Validitas 

instrumen berhubungan dengan ketepatan instrumen, yaitu RPP, soal tes 

maupun lembar observasi terhadap konsep yang akan diukur, sehingga 

betul-betul bisa mengukur apa yang seharusnya diukur. Penelitian ini 

menggunakan validitas isi untuk lembar observasi keterampilan proses 

dan soal tes.  

      Validitas isi merupakan validitas yang dilakukan lewat pengujian 

terhadap kelayakan atau relevansi isi tes melalui analisis rasional oleh  

expert judgement (penilaian ahli). Validitas isi atau content validity 

memastikan bahwa pengukuran memasukkan sekumpulan item yang 

memadai dan mewakili yang mengungkap konsep (Hendryadi, 2014). 

      Validitas isi ditentukan menggunakan kesepakatan ahli. Kesepakatan 

ahli bidang studi atau sering disebut dengan domain yang diukur 

menentukan tingkatan validitas isi. Cara membuktikan validitas isi dengan 

menggunakan kesepakatan ahli yang disarankan oleh Gregory. Indeksnya 

berkisar antara 0-1. Dengan membuat tabel kontigensi pada dua ahli, 

dengan kategori pertama tidak relevan dan kurang relevan menjadi kategori 

relevansi lemah, dan kategori kedua untuk yang cukup relevan dan sangat 

relevan yang dibuat kategori baru relevansi kuat. Tabel kontingensi untuk 

menghitung indeks Gregory dapat dilihat pada Tabel 3.6, sedangkan 

penilaian relevansi butir dengan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.7, dan 

hasil tabulasi dari 2 ahli dapat dilihat pada Tabel 3.8. 
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Tabel 3.6 Tabel Kontingensi untuk Menghitung Indeks Gregory 

  Rater 1 

  Lemah Kuat 

Rater 

2 

Lemah A B 

Kuat C D 

 

Tabel 3.7 Penilaian Relevansi Butir dengan Indikator 

No. 

Butir 

Skor Relevansi butir dengan Indikator 

1 2 3 4 

Tidak Relevan Kurang Relevan Cukup Relevan Sangat Relevan 

1     

2 

dst… 

    

 

Tabel 3.8 Contoh Hasil Tabulasi dari 2 Ahli 

No Butir Ahli 1 Ahli 2 Keterangan 

1    

2 

dst.. 

   

  

       Keterangan diisi dengan pilihan A, B, C, dan D. Kolom A adalah sel 

yang menunjukkan ketidaksetujuan kedua ahli. Kolom B dan C adalah sel 

yang menunjukkan perbedaan pandangan antara ahli 1 dan ahli 2 (ahli 1 

setuju ahli 2 tidak setuju, atau sebaliknya). Kolom D adalah sel yang 

menunjukkan persetujuan antara kedua ahli. Kemudian hasil validasi dapat 

dihitung menggunakan rumus (Retnawati 2016). 
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	 = 	 + + +  

 

Keterangan : 

VC : validasi isi,  A : kedua ahli tidak setuju, B : ahli 1 setuju, ahli 2 tidak 

setuju,  C : ahli 1 tidak setuju, ahli 2 setuju, D : kedua ahli setuju 

 

Tabel 3.9  Kriteria Validasi Isi 

 

 

 

 

 

      Berdasarkan validasi, diperoleh hasil dengan kriteria validasi isi sangat 

tinggi dengan nilai 1,00 pada tiap instrument yaitu lembar observasi 

keterampilan proses, tes hasil belajar, panduan praktikum dan RPP. 

2. Reliabilitas instrument  

        Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode paruh. 

Reliabilitas menunjukkan tingkat ketetapan hasil pengukuran instrument. 

Metode Paruh, pengukuran uji coba  hanya dilakukan satu kali, dengan 

penskoran nomor pertanyaan butir soal ganjil dikorelasikan dengan nomor 

pertanyaan butir soal genap (Sukmadinata, 2010). Uji coba soal tes 

dilakukan pada kelas XI MAN 2 Filial Pontianak. 

      Rumus yang digunakan untuk menghitung reliabilitas tes adalah rumus 

Alfa (α) – Cronbach sebagai berikut (Arikunto, 2010): 

Nilai kriteria 

0,80 – 1,00 Validasi isi sangat tinggi 

0,60 – 0,79 Validasi isi tinggi 

0,40 – 0,59  Validasi isi sedang 

0,20 – 0,39 Validasi isi rendah  

0,00 – 0,19 Validasi isi sangat rendah  
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	= ( − 1)(1−
⅀

) 

 

Keterangan  

r11 : reliabilitas instrument 

n : banyaknya butir soal 

⅀σi2 : jumlah varian butir 

σi
2  : varian total  

 

      Berdasarkan hasil uji coba soal, didapatkkan nilai alpha 0,87 pada 

pertemuan I dengan tingkat reliabilitas sangat tinggi dan pertemuan II 

didapatkan nilai alpha 0,70 dengan tingkat reliabilitas tinggi. 

Tabel 3.10 Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha 

Alpha  Tingkat Reliabilitas 

0,800 - 1,000 Sangat Tinggi 

0,600 - 0,800 Tinggi 

0,400 – 0,600 Cukup 

0,200 – 0,400 Rendah 

0,00 – 0,200 Sangat Rendah 

 

H. Teknik Analisis data  

            Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data observasi 

keterampilan proses, serta hasil tes. Data observasi keterampilan proses 

diperoleh dari lembar observasi. Data hasil observasi keterampilan proses 

pada lembar observasi dianalisis dengan teknik persentase.  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data keterampilan 

proses siswa sebelum dan sesudah adalah sebagai berikut:  
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1. Memberikan skor berdasarkan pedoman penskoran terhadap setiap 

pelaksanaan keterampilan proses kepada siswa berdasarkan kriteria yang 

telah dibuat.  

2. Mengubah skor siswa menjadi nilai dengan skala 100 untuk setiap 

keterampilan proses. 

3.  Menentukan nilai pada setiap keterampilan proses.  

4. Hasil analisis data ditampilkan secara deskriptif. 

      Berdasarkan hasil analisis data lembar observasi keterampilan proses dapat 

diketahui nilai keterampilan proses pada masing-masing pertemuan, sehingga 

dapat diketahui peningkatan keterampilan proses dalam pembelajaran kimia yang 

telah dilaksanakan.  

      Adapun langkah-langkah mengolah data hasil belajar siswa yaitu : 

1. Memberikan skor pada hasil pre-test dan post-test siswa kelas X IIS 

sesuai kriterian penskoran dalam kunci jawaban. 

2. Mengubah skor menjadi nilai dengan rumus : 

	
	 × 100 = 	  

3. Menentukan kategori nilai siswa, seperti pada Tabel 3.11. 

Tabel 3.11 Kategori hasil belajar siswa 

Nilai  Kategori penilaian  

80-100 Baik sekali 

66-79 Baik  

56-65 Cukup  

40-55 Kurang  

30-39 Sangat kurang  

4. Hasil analisis data kemudian disajikan secara deskriptif. 

5. Untuk melihat selisih nilai posttest dan pretest, dihitung menggunakan 

nilai gain, dengan rumus. 
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	= 	
− 	
− 	  

6. Menentukan kategori nilai gain hasil posttest dan pretest siswa, seperti 

pada Tabel 3.12  

Tabel 3.12  Kategori nilai gain siswa 

Nilai  Kategori  

g ≥ ,  Tinggi  

, > ≥ ,  Sedang  

< 0,3 Rendah  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Implementasi Praktikum Inkuiri Terbimbing Berbasis Lingkungan 

      Praktikum berbasis lingkungan merupakan praktikum yang dilakukan 

menggunakan alat dan bahan yang sering dijumpai dalam keseharian siswa. 

Praktikum dilakukan pada materi stoikiometri yaitu pada submateri kadar zat dan 

pereaksi pembatas. Pembelajaran praktikum berbasis lingkungan yang diterapkan 

merupakan implementasi dari jurnal penelitian Yunita (2016). Dalam penelitian ini 

dilakukan beberapa modifikasi pelaksanaan praktikum, seperti mengganti bahan dan 

alat yang digunakan menjadi berbasis lingkungan tetapi tetap menggunakan langkah-

langkah praktikum yang sama. Praktikum berbasis lingkungan dilakukan sebanyak 2 

x pertemuan, yaitu pertemuan I pada submateri kadar zat dan pertemuan II pada 

submateri pereaksi pembatas. Praktikum dilaksanakan menggunakan bahan alami 

seperti jeruk sambal, soda kue, antiseptik, cangkang telur dan cuka makan, sedangkan 

alat yang digunakan berupa gelas kaca, sendok teh, sendok makan, dan piring kaca. 

      Pembelajaran praktikum inkuiri terbimbing berbasis lingkungan dilakukan 

melalui lima fase kegiatan. Fase pertama adalah fase orientasi siswa pada masalah. 

Fase kedua adalah fase mengorganisasi siswa untuk belajar. Fase ketiga adalah fase 

membimbing pengalaman individual/kelompok. Fase keempat adalah fase 

mengembangkan dan menyajikan hasil praktikum. Fase kelima adalah fase 

menganalisis dan mengevaluasi.  

      Fase orientasi siswa pada masalah terdiri dari apersepsi, dan penyampaian 

tujuan pembelajaran. Pada pertemuan I, kegiatan praktikum tentang kadar zat guru 

memberikan apersepsi berupa pertanyaan seperti: “Kalian tahu garam?”.  “Pernah 

melihat garam di rumah?”. “Bahan baku untuk membuat garam itu apa ?”. “Kira-kira, 

tahukah kalian berapa banyak air laut yang diperlukan untuk membuat 100gram 

garam?”(Lampiran C-7). Pada pertemuan II, kegiatan praktikum tentang pereaksi 

pembatas guru memberikan apersepsi berupa pertanyaan seperti. “Apakah kalian 
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pernah mencoba untuk memutihkan gigi?”. “Bagaimana caranya?”. “Tahu tidak kalau 

pasta yang digunakan untuk memutihkan gigi itu ternyata salah satu dari aplikasi 

secara langsung dari pereaksi pembatas?”. Selanjutnya setelah guru menyampaikan 

apersepsi kepada siswa, guru mulai menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan 

I maupun pertemuan II. 

      Fase mengorganisasi siswa untuk belajar terdiri dari penjelasan materi. Pada 

pertemuan I guru menjelaskan tentang kadar zat. Setelah guru selesai menjelaskan, 3 

orang siswa bertanya tentang materi yang disampaikan (Lampiran C-8). Setelah 

materi selesai disampaikan, guru kemudian membagi siswa kedalam 4 kelompok. 

Pembagian kelompok berdasarkan nilai ulangan harian siswa pada materi larutan 

elektrolit dan nonelektrolit. Kelompok siswa terdiri dari siswa berkemampuan tinggi, 

sedang dan rendah. 

     Guru menjelaskan tentang pereaksi pembatas pada pertemuan II. Siswa tidak 

mengajukan pertanyaan pada pertemuan II, siswa meminta guru menjelaskan kembali 

contoh soal yang diberikan kepada siswa. Kelompok yang digunakan untuk kegiatan 

praktikum pertemuan II tentang pereaksi pembatas sama dengan kelompok pada 

pertemuan I. 

      Selanjutnya, siswa membentuk kelompok berdasarkan pembagian guru. Siswa 

saling bertukar posisi sesuai kelompok yang dibagikan dan menentukan penempatan 

kelompoknya masing-masing. Setelah siswa berkumpul dengan kelompoknya, guru 

membagikan panduan praktikum pada tiap siswa. 

      Fase membimbing pengalaman individual/kelompok terdiri dari pemberian 

arahan/petunjuk dari guru kepada siswa dalam pelaksanaan praktikum. Praktikum 

yang dilakukan menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Kemudian siswa 

melakukan praktikum sesuai dengan panduan yang telah dibagikan. 

      Pertemuan I dilakukan kegiatan praktikum submateri kadar zat. Langkah-langkah 

praktikum yang dilakukan yaitu siswa mengupas telur rebus dan mengambil kulitnya. 

Kemudian siswa membersihkan cangkang telur menggunakan air keran. Kemudian 

cangkang telur yang telah bersih dimasukkan ke dalam gelas kaca. Selanjutnya siswa 
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menambahkan cuka makan ke dalam gelas kaca sampai cangkang telur tenggelam. 

Kemudian dibiarkan selama 10 menit. Setelah 10 menit siswa dapat melihat adanya 

gelembung gas disekitar cangkang telur dan siswa juga dapat melihat reaksi 

pengikisan yang terjadi pada cangkang telur yang lama-kelamaan membuat kadar 

CaCO3 dari cangkang telur berkurang.  

      Kandungan utama dari cangkang telur adalah kalsium karbonat ( CaCO3 ), 

magnesium karbonat ( MgCO3 ), dan kalsium sulfat ( CaSO4 ). Sedangkan asam cuka 

( CH3COOH ) merupakan zat asam artinya cuka memiliki kemampuan untuk merusak 

beberapa zat seperti kalsium. Reaksi yang terjadi antara cangkang telur dan cuka 

makan menimbulkan gelembung gas yang merupakan gas karbondioksida. Adapun 

reaksi kimia yang terjadi sebagai berikut (Svehla, 1990). 

CH3COOH(aq) + CaCO3(s) → ( CH3COOH)2 Ca(aq) + CO2(g) + H2O(l) 

      Pertemuan II dilakukan kegiatan praktikum submateri pereaksi pembatas. 

Langkah-langkah praktikum yang dilakukan yaitu siswa mengambil soda kue 

sebanyak 1 sendok makan kemudian memasukkannya ke dalam gelas kaca. 

Selanjutnya siswa memeras jeruk sambal dan mengambil air perasan jeruk sebanyak 

1 sendok makan. Kemudian siswa memasukkan air perasan jeruk ke dalam gelas yang 

berisi soda kue. Saat soda kue di tambahkan dengan perasan air jeruk, dapat terlihat 

reaksi antara air jeruk dan soda kue menimbulkan buih/busa berwarna putih yang 

sangat banyak. Lama-kelamaan buih/busa menghilang secara perlahan dan siswa 

dapat melihat dari reaksi tersebut yang tersisa adalah soda kue yang bertindak sebagai 

pereaksi sisa sedangkan, perasan air jeruk bertindak sebagai pereaksi pembatas 

karena ketika direaksikan habis bereaksi. 

      Kandungan utama dari air jeruk adalah asam sitrat ( H3C6H5O7 ) yang merupakan 

senyawa dari asam lemah. Sedangkan soda kue ( NaHCO3 ) merupakan garam basa. 

Reaksi antara soda kue dan air jeruk menghasilkan buih/busa disebabkan gas CO2 

yang dihasilkan bercampur dengan garam kelat Na-Sitrat air jeruk yang bersifat 

seperti sabun sehingga menghasilkan busa dalam air jeruk. Adapun reaksi kimia yang 

terjadi adalah sebagai berikut (Svehla, 1990). 



 
 

37 
 

3 NaHCO3(s) + H3C6H5O7(aq) → 3 CO2(g) + 3 H2O(l) + 3 C6H5O7Na(aq) 

      Fase mengembangkan dan menyajikan hasil praktikum yaitu data hasil 

praktikum dibuat dalam bentuk laporan sementara, kemudian siswa 

menginterprestasikan dengan teman kelompok melalui diskusi dan menyimpulkan 

hasil praktikum.  Pada pertemuan I kegiatan praktikum materi kadar zat siswa tidak 

mengerti cara membuat laporan sementara dan kesulitan merangkai kata-kata untuk 

menyimpulkan hasil praktikum. Kesulitan siswa dalam membuat laporan sementara 

misalnya siswa  NF kesulitan membuat tabel pengamatan dan cara kerja 

menggunakan kalimat pasif. Sedangkan, pada pertemuan II kegiatan praktikum 

materi pereaksi pembatas siswa tidak lagi mengalami kesulitan serupa. Hal ini 

dikarenakan siswa telah mengerti dan memahami cara membuat laporan sementara 

dan menyimpulkan hasil praktikum dengan kalimat yang baik. Misalnya praktikum 

pertama kelompok 3, hasil praktikum yang diperoleh menunjukkan bahwa adanya 

reaksi pengelupasan/pengikisan pada cangkang telur yang keras sehingga terjadi 

perubahan berat/massa/kadar pada cangkang telur. Hasil praktikum membuktikan 

bahwa kandungan pada lapisan cangkang telur bereaksi dengan asam dalam jumlah 

yang banyak akan menyebabkan pengikisan, sama halnya seperti gigi jika terlalu 

banyak asam yang dikonsumsi akan menyebabkan perusakan pada lapisan luar gigi. 

      Fase menganalisis dan mengevaluasi yaitu siswa menjawab pertanyaan yang 

terdapat dalam panduan dan mempresentasikan hasil praktikum yang dilakukan. 

Analisis yang dilakukan berupa menjawab pertanyaan yang tersedia dalam panduan 

praktikum. Kemudian siswa mempresentasikan hasil analisis dan hasil praktikum 

yang telah didiskusikan bersama teman kelompoknya di depan kelas. Evaluasi 

diberikan guru saat semua kelompok selesai mempresentasikan hasil praktikum dan 

analisisnya. Evaluasi yang diberikan guru berupa kesimpulan akhir dari praktikum 

yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh siswa dan penyelesaian soal yang 

terdapat dalam panduan praktikum. 

      Berdasarkan fase yang dilakukan pada implementasi praktikum inkuiri terbimbing 

berbasis lingkungan, penelitian ini dinyatakan berhasil dilakukan pada sekolah 
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dengan fasilitas yang kurang memadai. Hal ini dapat menjadi suatu solusi bagi 

sekolah yang jarang atau bahkan tidak pernah melakukan praktikum dikarenakan 

tidak memiliki laboratorium. Selain itu bagi sekolah yang telah memiliki fasilitas 

sekolah seperti laboratorium juga dapat melakukan praktikum ini. 

 

B. Keterampilan Proses Sains 

      Keterampilan proses sains merupakan keterampilan intelektual yang dimiliki dan 

digunakan ilmuwan dalam meneliti fenomen alam. Keterampilan proses sains yang 

telah di amati terbagi menjadi dua yaitu pertemuan I (submateri kadar zat) dan 

pertemuan II (submateri pereaksi pembatas). Adapun data yang diperoleh sebagai 

berikut (Gambar 4.1) 

 
Gambar 4.1 Nilai Keterampilan Proses Sains Siswa MAN 02 Filial Pontianak 

       

      Berdasarkan data dari Gambar 4.1, pada setiap aspek keterampilan proses sains 

yang dilakukan pada pertemuan I dan II mengalami peningkatan yang signifikan. 

Pertemuan I memperoleh nilai keterampilan proses rata-rata keseluruhan 63,31 dan 

pertemuan II memperoleh nilai keterampilan proses rata-rata keseluruhan 91,65. Data 
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keterampilan proses sains menunjukkan nilai tertinggi pada aspek memprediksi dan 

nilai terendah pada aspek menyusun tabel data. 

     Aspek pertama yaitu mengamati, pada aspek ini siswa melakukan pengamatan 

menggunakan 3 indera yaitu penglihatan, penciuman, dan peraba. Berdasarkan aspek 

mengamati diperoleh nilai 50 pada pertemuan I dan pertemuan II mendapat nilai 91,7. 

Berdasarkan nilai yang diperoleh dari pertemuan I dan II dapat dilihat peningkatan 

nilai sebesar 41,7 pada aspek mengamati. Siswa terlihat antusias terhadap praktikum 

pada kegiatan mengamati. Waktu pelaksanaan praktikum dilakukan siswa mencoba 

untuk membaui/mencium aroma dari reaksi yang dilakukan. Siswa juga merasakan 

tekstur dari hasil reaksi menggunakan tangan. Misalnya siswa  CI, DP, WG pada 

pertemuan II saat mencampurkan soda kue dan perasan air jeruk mencoba rasa dari 

campuran tersebut.  Siswa CI telah menggunakan lebih dari tiga indera yaitu 

penglihatan, penciuman, peraba dan juga perasa. 

     Aspek kedua memprediksi, aspek ini merupakan aspek dengan nilai tertinggi 

keterampilan proses siswa dengan diperoleh nilai 64,2 pada pertemuan I dan nilai 

97,6 pada pertemuan II. Berdasarkan nilai dari pertemuan I dan II, nilai siswa 

mengalami peningkatan sebesar 33,4 pada aspek memprediksi. Siswa-siswa mulai 

berlomba antar kelompok pada aspek ini untuk mengerjakan soal yang terdapat di 

panduan dengan jawaban benar. Misalnya, kelompok 2 yang terdiri dari siswa MA, 

DO, WG, AN dan AY berhasil menjawab 4 soal yang ada dalam panduan praktikum 

dengan tepat.  

      Aspek ketiga melakukan eksperimen, pada aspek melakukan eksperimen 

diperoleh nilai 67,0 pada pertemuan I dan nilai 91,7 pertemuan II. Berdasarkan nilai 

dari pertemuan I dan II diperoleh peningkatan nilai siswa sebesar 24,7. Antar siswa 

pada setiap kelompok pada aspek ini juga telah terlihat kekompakkan dalam 

melaksanakan praktikum sesuai dengan panduan. Siswa secara bersama-sama 

mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Siswa juga secara mandiri 

melakukan praktikum sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat pada panduan 

praktikum. Pada awalnya siswa sedikit kesulitan untuk melaksanakan praktikum 
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dikarenakan tidak terbiasa menggunakan panduan secara mandiri, sehingga masih 

diberikan arahan dari guru. Namun, pada praktikum II siswa sudah dapat 

mengerjakan praktikum menggunakan panduan secara mandiri. Misalnya, pada 

pertemuan II kelompok 4 yang terdiri dari siswa KH, NR, RI, RL, DC, dan RG 

melakukan praktikum sesuai dengan langkah-langkah percobaan dalam panduan 

tanpa bantuan guru. 

      Aspek keempat mengkomunikasikan, pada aspek ini diperoleh nilai 75,0 pada 

pertemuan I dan nilai 92,8 pada pertemuan II. Berdasarkan nilai dari pertemuan I dan 

II nilai siswa mengalami peningkatan sebesar 17,8 pada aspek mengkomunikasikan. 

Siswa melakukan diskusi hasil percobaan dalam kegiatan ini pada teman 

kelompoknya. Kemudian siswa menyampaikan hasil percobaan yang telah dilakukan 

di depan kelas. Awalnya ketika menyampaikan hasil percobaan, siswa masih malu-

malu, dan bahasa yang digunakan masih sulit dimengerti serta intonasi suara masih 

kurang jelas dan kurang tepat dalam penyampaian. Misalnya, pertemuan II kelompok 

4 yang terdiri dari siswa KH, NR, RL, DC dan RG dapat menyampaikan hasil 

percobaan secara jelas, tepat dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.  

      Aspek kelima menyusun tabel data, aspek ini merupakan aspek dengan nilai 

terendah dengan diperoleh nilai 52,3 pada pertemuan I dan nilai 80,9 pada pertemuan 

II. Berdasarkan nilai dari pertemuan I dan II nilai siswa mengalami peningkatan 

sebesar 28,6 pada aspek menyusun tabel data. Ketika menyusun tabel data siswa 

masih mengalami kesulitan. Pada awalnya, siswa banyak bertanya cara menyusun 

tabel data maupun bertanya tentang kolom data yang harus diisi ataupun maksud dari 

kolom-kolom data yang tersedia. Kemudian pada pertemuan selanjutnya siswa mulai 

belajar untuk lebih cermat dalam menyusun data dan siswa tidak mengalami kesulitan 

dalam pengisian kolom data yang tersedia. Misalnya, pada pertemuan II kelompok 3 

yang terdiri dari siswa DP, SH, MU, MA, dan FZ dapat mengisi 4 kolom data dengan 

lengkap dan benar sesuai format di panduan. 

      Aspek keenam menyimpulkan, pada aspek ini diperoleh nilai 71,4 pada 

pertemuan I dan nilai 95,2 pada pertemuan II. Berdasarkan rentang nilai pada 
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pertemuan I dan II sebesar 23,8 menunjukkan adanya peningkatan keterampilan 

proses sains siswa pada aspek menyimpulkan. Siswa menyimpulkan hasil 

percobaannya pada kegiatan ini sebelum dipresentasikan atau dikomunikasikan 

didepan kelas. Pada awalnya siswa masih ragu untuk mengutarakan pendapat 

mengenai hasil percobaannya, siswa juga tidak dapat menyampaikan secara lengkap 

hasil percobaannya. Selanjutnya pada pertemuan kedua siswa lebih berani 

menyampaikan pendapat dan lebih lengkap dalam menyimpulkan hasil percobaan 

yang telah dilakukan. Misalnya, pada pertemuan II kelompok 1 yang terdiri dari 

siswa NF, AA, CI, MI dan HS dapat menyimpulkan hasil pengamatan dengan 

lengkap artinya siswa mampu menyimpulkan secara sistematis langkah praktikum 

yang dilakukan beserta hasil yang didapatkan. 

     Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat, nilai keterampilan proses sains 

siswa mengalami peningkatan, pada pertemuan I diperoleh nilai keterampilan proses 

sains sebesar 63,31 dengan nilai tertinggi pada aspek mengkomunikasikan dan nilai 

terendah pada aspek mengamati. Pertemuan II diperoleh nilai keterampilan proses 

sebesar 91,65 dengan nilai tertinggi pada aspek memprediksi dan nilai terendah pada 

aspek menyusun tabel data. Implementasi praktikum inkuiri terbimbing berbasis 

lingkungan yang diterapkan menunjukkan adanya peningkatan keterampilan proses 

sains siswa dalam tiap aspek. Hal ini sejalan dengan penelitian Wulandari (2014) 

yang menunjukkan pembelajaran berbasis praktikum dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains. 

    

C. Hasil Belajar Sebelum dan Sesudah Implementasi Praktikum Inkuiri 

Terbimbing Berbasis Lingkungan Pertemuan I dan Pertemuan II 

      Hasil belajar sebelum dan sesudah implementasi pada pertemuan I praktikum 

pertama dan pertemuan II praktikum kedua yang dilakukan pada awal pembelajaran 

disebut pre-test dan pada akhir pembelajaran yang disebut post-test. Praktikum 

pertemuan I tentang submateri kadar zat dilaksanakan tanggal 8 Mei 2017. Pre-test 

dan post-test diberikan sebelum dan sesudah pelaksanaan praktikum. Praktikum 
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pertemuan II tentang submateri pereaksi pembatas dilaksanakan tanggal 15 Mei 2017. 

Soal pretest dan posttest juga diberikan sebelum dan sesudah pelaksanaan praktikum. 

Test dilakukan selama 15 menit. Adapun nilai yang diperoleh dapat dilihat pada 

Gambar 4.2 

 
Gambar 4.2 Nilai Rata-rata Hasil Belajar Siswa MAN 02 Filial Pontianak 

      Berdasarkan data Gambar 4.2, dapat dilihat adanya peningkatan nilai siswa pada 

nilai pretest dan nilai posttest siswa. Pertemuan I tentang kadar zat diperoleh nilai 

rata-rata pretest siswa bernilai 25,56 dan nilai posttest rata-rata siswa adalah 71,36. 

Sedangkan pada pertemuan II tentang pereaksi pembatas diperoleh nilai rata-rata 

pretest siswa 17,90 dan nilai posttest rata-rata siswa adalah 84,38.  

      Implementasi praktikum inkuiri terbimbing berbasis lingkungan berhasil 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai post-test yang 

meningkat dibandingkan dengan nilai pre-test. Siswa hanya mampu menjawab pretest 

dengan benar pada nomor 1 mengenai rumus kadar zat yaitu %massa. Siswa mampu 

menjawab dengan benar berdasarkan informasi dari buku LKS siswa yang telah 

dibaca sebelumnya. Untuk soal pada nomor 2 mengenai penentuan kadar zat, siswa 

tidak mampu menjawab benar pada soal nomor 2 dikarenakan siswa belum 

mendapatkan pelajaran pada materi tersebut. Hal ini terlihat dari hasil pretest siswa 

dengan nilai rata-rata 25,56. Soal posttest dijawab siswa dengan benar pada nomor 1 

dan 2. Soal nomor 2 dijawab siswa dengan benar setelah siswa memahami cara 
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penyelesaian soal yang dijelaskan guru setelah praktikum selesai. Ada 8 siswa yang 

menjawab benar untuk soal nomor 2 namun poinnya dikurangi dikarenakan tidak 

menuliskan diketahui maupun hanya menuliskan jawaban langsung tanpa langkah-

langkah pengerjaan. Berbanding dengan nilai pretest siswa, nilai posttest siswa 

mengalami peningkatan. Siswa telah mampu menjawab soal-soal perhitungan pada 

soal nomor 2 dengan sangat baik. Hal ini terlihat pada nilai rata-rata posttest siswa 

dengan nilai 71,36. 

      Pretest pertemuan II siswa menjawab benar hanya soal nomor 1. Soal nomor 1 

mengenai definisi pereaksi pembatas. Siswa menjawab benar berdasarkan informasi 

yang didapatkan dari LKS siswa yang dibaca sebelumnya. Siswa banyak menjawab 

soal pretest salah pada butir soal nomor 2 dan 3 mengenai penentuan pereaksi 

pembatas, pereaksi sisa, dan produk hasil reaksi. Hal ini terlihat dari rendahnya nilai 

rata-rata pretest siswa yaitu 17,90 dibanding nilai rata-rata pretest pada pertemuan I 

yaitu 25,56. Hal ini terjadi dikarenakan pada pertemuan II memiliki soal perhitungan 

yang lebih banyak dari pertemuan I.  

      Namun, siswa dapat mengatasi hal tersebut pada saat pelaksanaan posstest. Siswa 

berhasil menjawab benar untuk soal nomor 2 dan 3. Hal ini ditunjukkan dengan 

peningkatan yang besar pada nilai posttest yaitu dengan nilai rata-rata 84,38. 

Meskipun berhasil menjawab soal nomor 2 dan 3 dengan benar, tidak semua siswa 

mendapatkan poin penuh pada soal tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa siswa tidak 

mengikuti langkah-langkah pengerjaan sampai tuntas dan hanya menuliskan hasil 

akhirnya saja. Peningkatan nilai yang dialami siswa dikarenakan pemahaman konsep 

yang diterapkan pada siswa melalui praktikum membuat siswa mampu mengerjakan 

soal perhitungan yang diberikan guru dengan tepat. Misalnya, siswa DC mendapatkan 

nilai 100 pada nilai posstest sedangkan nilai pretest mendapatkan nilai 76. Hal ini 

membuktikan bahwa setelah dilakukan implementasi praktikum berbasis lingkungan 

pada materi pereaksi pembatas dapat meningkatkan hasil belajar dan pemahaman 

konsep siswa sehingga siswa mampu menjawab soal dengan benar. Sebelumnya hal 

ini telah dibuktikan melalui penelitian Yunita (2016) dengan menggunakan 
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praktikum sederhana dalam materi stoikiometri yang menunjukkan hasil ≥ 85% siswa 

mendapat nilai diatas 75. Penelitian ini menunjukkan hasil ≥ 90% siswa mendapat 

nilai diatas 75.  

      Berdasarkan hasil belajar sebelum dan sesudah diterapkannya implementasi 

praktikum inkuiri terbimbing berbasis lingkungan diperolehlah nilai gain. Nilai gain 

digunakan untuk melihat selisih perbandingan peningkatan hasil belajar siswa pada 

awal penerapan praktikum berbasis lingkungan dan setelah siswa mulai terbiasa 

dengan praktikum inkuiri terbimbing berbasis lingkungan. Adapun nilai gain yang 

diperoleh dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

 
Gambar 4.3 Nilai Gain dari Rata-rata Hasil Belajar Siswa MAN 02 Filial Pontianak  

      Berdasarkan data nilai pretest dan posttest diperoleh nilai gain sebesar 0,6 dengan 

kategori sedang pada pertemuan I dan nilai gain sebesar 0,8 dengan kategori tinggi 

pada pertemuan II. Nilai gain yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan 

antara nilai pretest dan nilai posttes siswa sebelum dan sesudah dilaksanakannya 

implementasi praktikum berbasis lingkungan pada materi pertemuan I yaitu kadar zat 

dan pada pertemuan II yaitu pereaksi pembatas. Hal ini membuktikan bahwa 

implementasi praktikum berbasis lingkungan berhasil diterapkan pada sekolah MAN 

02 Filial Pontianak.  

      Penelitian ini menunjukkan bahwa praktikum dapat dilakukan di sekolah 

walaupun tidak terdapat alat dan bahan laboratoium yang memadai. Penelitian ini 

dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain untuk menerapkan pelaksanaan 
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praktikum pada pembelajaran kimia maupun pelajaran sains yang lain dengan alat 

dan bahan yang sederhana. 

 

D. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mengalami keterbatasan dalam pelaksanaannya dalam segi waktu. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

      Berdasarkan data yang diperoleh nilai siswa mengalami peningkatan yang 

signifikan antara keterampilan proses sains dan hasil belajar sebelum dan 

setelah implementasi praktikum inkuiri terbimbing berbasis lingkungan. 

Keterampilan proses meningkat dari 63,31 pada pertemuan I menjadi 91,65 

pada pertemuan II. Sedangkan, hasil belajar mengalami peningkatan dengan 

nilai gain 0,6 (kategori sedang) pada pertemuan I menjadi 0,8 (kategori tinggi) 

pada pertemuan II. 

 

B. Saran  

      Implementasi praktikum inkuiri terbimbing berbasis lingkungan pada 

penelitian ini dapat direkomendasikan untuk sekolah yang tidak memiliki alat 

dan bahan yang memadai maupun untuk sekolah yang telah memiliki 

laboratorium yang memadai. 
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HASIL OBSERVASI KEGIATAN PEMBELAJARAN PRA-PENELITIAN 

Observasi Proses Pembelajaran Kimia Kelas XI IPA 

Materi Termokimia 

Kegiatan Pembelajaran  
1. Guru mengucapkan salam dan memimpin do’a sebelum belajar 

2. Guru menyampaikan apersepsi berupa mengingatkan kembali materi minggu 

lalu 

3. Guru menjelaskan materi menggunakan metode ceramah, ± 35 menit 

penjelasan berlangsung siswa mulai tampak sibuk sendiri dan tampak terlihat 

bosan, gurunya asyik sendiri menjelaskan dan terkadang menegur siswa. 

4. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, namun tidak ada 

siswa yang bertanya. 

5. Guru memberi tugas berupa latihan soal dan meminta siswa mengerjakan 

sendiri-sendiri. 

6. Sebagian besar siswa terlihat asik mengobrol dengan temannya dan tidak 

mengerjakan latihan soal dengan semestinya. Hanya ± 8 orang siswa saja 

yang bersungguh-sungguh mengerjakan tugas yang diberikan guru. 

7. Siswa terlihat kebingungan untuk mencari jawaban, ketika ditanyai guru 

mereka tidak mengerti bagaimana cara mengerjakan soalnya, sehingga pada 

beberapa siswa tampak hanya bermain-main saja. 

8. Kelas menjadi semakin ribut , guru berusaha menjelaskan kembali bgaimana 

cara mengerjakannya, tetapi siswa masih terlihat tidak paham, hanya beberapa 

siswa saja yang mengerti. 

9. Bunyi bel pun berbunyi, dan guru mengakhiri pembelajaran dengan 
mengucapkan salam dan menjelaskan bahwa tugas yang diberikan akan 
dibahas pada pertemuan selanjutnya. 

 

LAMPIRAN A-1 
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HASIL WAWANCARA SISWA KELAS XI IPA DAN XII IPA 
Jumlah siswa  : 10 orang siswa 
Kelas   : XII IPA dan XI IPA 
Tanggal : 13 Oktober 2016  
Peneliti : Shella Rupadi Sandra Dewi 
Nama siswa : 1.  XII IPA ( AS, DW, QO, MA ) 
    2. XI IPA ( DI, AB, FI, AN, LI, RA ) 
No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Menurut kalian, pelajaran kimia itu 

kayak gimana? 

AS : wiihh.. kimia itu mantap bu’.. 

soalnya ngitung-ngitung 

semua,, mending kalau ngerti,,  

DW : kimia itu,, susah bu’.. tidak 

paham apa yang dipelajari 

sebenarnya 

QO : kimia itu hebat bu’,, hebat buat 

anak kelas 3 sakit kepala  

MA : kimia itu gimana ya bu’.. ada 

materi yang agak mudah.. tapi 

kebanyakannya sulit bu’..  

DI : kimia itu gampang bu’.. lihat saja 

kertas ulangan saya selalu jelek 

nilai nya…  

AB : kimia itu.. ya semacam itu lah 

bu’.. ibu tahu sendiri.. saya 

tidak pernah mengerti haha 

FI : kimia itu gampang sekali bu’.. 

asal ibu yang ngajarin,, pandai 

saya ngisi ulangannya.. 

AN : kimia itu agak mudah lah bu.. 

LAMPIRAN A-2 
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kadang-kadang sih… 

LI : kimia.. kimia itu susah ibu’.. udah 

gitu aja 

RA : ibu nanya saya kimia kah bu’.. 

kimia itu tak paham saya bu’.. 

ajarkan lah 

 

2 Memangnya kenapa kalian 

menganggap kimia itu susah? Apa 

cara guru nya yang salah? Atau 

gimana? 

AS : karena gini bu’… udahlah kimia 

itu pelajarannya agak susah,,,, 

bapak itu kebanyakan cerita.. 

jadi kadang-kadang malas saya 

mau dengerin penjelasannya 

lagi.. 

DW : karena memang susah 

pelajarannya bu.. bapak sih 

ngajarnya udah baik.. 

QO : saya memang tidak ngerti bu’ 

pelajaran kimia,, kadang-kadang  

ngerti.. 

MA : banyak rumus bu’,,, masih 

mudah fisika matematika 

rasanya 

DI : kimia itu bu’.. mau saya ini 

belajar kah tak belajar kah,, 

sama saja hasilnya,, tak paham..  

AB : susah,, bukan keahlian saya 

memang bu’ 

FI : tak paham bu’ dengan penjelasan 
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bapak,,,  

AN : susah aja sih bu’,,, soal-soalnya 

pun lebih membutuhkan 

konsentrasi,, kadang-kadang 

ndak ngerti gimana cara 

ngerjakannya,, bapaknya 

ngajarin pun masih ndak 

nyambung ke otak saya bu’ 

LI : bapak itu kalo ngajar,, saya 

paham lah sedikit-sedikit,, tapi 

kalau dah diberi soal mulai 

bingung bu’ 

RA : memang susah kimia bu’.. lebih 

membutuhkan energi buat mikir 

bu’… 

 

3 Menurut kalian, materi stoikiometri 

itu gimana? 

AS : stoikiometri itu, sulit bu’.. banyak 

konsep-konsep.. terus hitung-

hitungnya susah bu’… 

DW : stoikiometri susah bu’.. 

materinya banyak.. terus bapak 

Cuma memberi contoh-contoh 

saja,,, 

QO : stoikiometri,, itu, lebih susah 

bu’.. udahlah bapaknya 

ceramah,, materi nya susah,, 

kadang-kadang materinya tidak 

selesai dipelajari 
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MA : stoikiometri,, itu pelajaran sulit 

bu’.. banyak konsep-konsep 

ndak jelas,, bapaknya pun cerita-

cerita yak,,, waktu pun terbatas,, 

materinya banyak ndak selesai 

DI : stoikiometri,, itu lah pelajaran 

yang saya tidak suka.. banyak 

konsep-konsep PHP.. paham 

pun tidak 

AB : stoikiometri,, satu kata saja, 

susah.. 

FI : stoikiometri itu paling susah bu 

menurut saya,, karena materi 

stoikiometri itu,, banyak rumus, 

konsep tidak jelas,, dan tidak 

mengerti hehe 

AN : stoikiometri,,saya paling bingung 

di materi itulah bu’,,, bukan apa-

apa sih bu’.. materinya kan 

banyak,, bapak juga Cuma 

menyampaikan lewat ceramah 

aja,, waktu pelajaran pun 

singkat,,, jadi, kadang-kadang 

tidak sampai selesai.. minggu 

depan sudah masuk materi baru 

lagi.. jadi, tidak paham-paham.. 

LI : stoikiometri itu,, susah bu’.. 

banyak konsep tidak jelas 
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soalnya.. 

RA : stoikiometri,, itulah biang kerok.. 

susah bu’.. tak paham satu kali 

yak.. jangan haraplah bakal 

paham untuk selanjutnya… saya 

menyerah bu’.. sampai ke materi 

termokimia pun masih ketemu 

lagi stoikiometri.. pusing.. 
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HASIL WAWANCARA GURU PRA-PENELITIAN 

No.  pertanyaan  Jawaban 

1 Dalam proses pembelajaran bapak sering 

menggunakan model pembelajaran apa? 

Dalam proses pembelajaran 

bapak lebih sering 

menggunakan metode 

ceramah saja, Tanya jawab, 

latihan soal. Sudah begitu 

saja,, yang simple-simple 

lah 

2 Mengapa bapak lebih memilih menggunakan 

metode tersebut? 

Karena itu jauh lebih 

mudah diterapkan kepada 

siswa dan tidak ribet 

urusannya. 

3 Bagaimana dengan hasil belajar siswa pak? 

Apakah banyak yang mendapat nilai di atas 

KKM sekolah? 

Untuk hasil belajar, ya 

seperti biasa lah… 

kebanyakan remedial, 

paling yang tuntas 5-6 

orang aja 

4 Apakah bapak pernah melakukan kegiatan 

praktikum sederhana disekolah? 

Tidak pernah, karena 

seperti yang terlihat 

sekolah ini masih 

menumpang, 

laboratoriumnya tidak ada, 

fasilitas sekolah juga belum 

memadai, ditambah lagi 

sekolah yang berpindah-

pindah.. kadang di kota 

baru, kadang di batu 

LAMPIRAN A-3 
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laying.. jadi untuk 

melakukan praktikum itu 

belum bisa. 

5 Gimana dengan praktikum yang berbasis 

lingkungan pak? Kan bahan-bahannya bisa 

diperoleh di sekitar kita? Misalnya tentang 

materi asam basa,, kan bisa di praktekkan? 

Pernah bapak pengen coba praktikum kan? 

Untuk praktikum yang 

seperti itu, bisa aja 

dilakukan,,, sangat bisa 

malahan…  

Karena bapak orang nya 

simple, ngak suka yang 

terlalu ribet.. jadi biasa nya 

bapak contohin biasa-bisa 

aja.. anak-anak disuruh 

membayangin aja.. nanti 

disuruh coba sendiri di 

rumah.. 
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HASIL WAWANCARA SISWA KELAS X  MIA DAN X IIS  

Jumlah siswa  : 13 orang siswa 
Kelas   : X MIA dan X IIS 
Tanggal : 3 Oktober 2016  
Peneliti : Shella Rupadi Sandra Dewi 
Nama siswa : 1.  X MIA ( AR, DW, SI  ) 

2. X IIS ( RI, WA, DO, SA, MU, AU, IM,    MA, DI, MH ) 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Menurut kalian, kimia itu mata 

pelajaran yang seperti apa? 
AR :pelajaran yang gampang-

gampang mudah bu’… 
DW : sulit bu’.. kadang-kadang saja 

mengerti 
SI : pelajaran khusus anak IPA 

bu’…. Gampang bu’.. tulis 
saja atom-atom,,, hehe 

RI : jujur ini bu’.. kimia itu susah-
susah gimana gitu…. Cuma 
ibu ngejelasin paham kok 
bu’.. 

WA : kimia doang.. apalah itu.. 
gampang bu’… 

DO : iiisss,,,, kimia.. kecil bu’. Asal 
ibu yang ngajarin,, 
nampaknya mengerti.. 

SA : hooii.. kimia bu’… tak paham 
saya,, kecuali ibu yang 
ngajarin, baru saya mengerti 

MU : kimia itu semacam, rumus 
yang sulit dipecahkan bu’.. 
tapi bisa lah sedikit-sedikit.. 

AU : wesss.. kimia.. kimia itu 
gampang lah bu’… agak 
bingung pas menghitungnya 
itu bu’.. bagaimana cara 
pakai rumusnya,, udah itu 
yang orbital-orbital itu.. 
masih bingung bu’.. 

IM : kimia,, bisa lah sedikit-sedikit 
bu’ ngisi nya.. Cuma kurang 
teliti kadang bu’ 

MA : kimia itu, agak menipu bu’.. 
salah sedikit,, salah semua 

LAMPIRAN A-4 
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lah udah..  
DI : kimia itu PHP bu’.. nanti udah 

cari jawaban susah-susah,, eh 
ternyata salah.. macam itu lah 
kimia bu’ 

MH : kimia itu, saya suka bu’.. kalau 
ibu yang mengajar.. kelas  
jadi tidak membosankan….  
semuanya dikelas ini jadi 
adalah sedikit-sedikit pintar 
kimia hehe.. 

 
2 Bagaimana pendapat kalian, jika 

dalam pelajaran kimia dilakukan 
praktik/praktikum? 

AR : bagus bu’.. jadikan mungkin 
bisa lah membantu, supaya 
saya ini mengerti kimia bu 

DW : bagus itu bu’.. jadikan ada 
aplikasi langsung ke kehidupan 
secara nyata, depan mata 
langsung,,,, tidak lah harus 
sekedar melihat gambar terus-
terusan,,,, 

SI : bagus bu’.. praktikum sesekali,, 
daripada teori terus, bosan juga 
bu’.. 

RI : bagus bu’.. jadikan ada bukti 
langsung dari yang sudah kita 
pelajari lewat praktikum.. lebih 
memudahkan dan pastinya 
membantu saya paham konsep-
konsep kimia bu’ 

WA : bagus kalau praktikum bu’.. 
dengan adanya praktikum bisa 
membantu saya belajar kimia 
secara langsung, secara nyata,, 
saya bisa mengamatinya secara 
langsung,, bukan lewat buku 
terus,, latihan soal terus… 

DO : bagus kalau praktikum bu’.. 
lebih gampang saya 
pahamnya.. 

SA : bagusnya praktikum memang 
bu’.. saya langsung bisa 
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mempraktekkan nya,, jadi 
paham sendiri.. 

MU : bagus praktikum,, lebih seru.. 
bisa langsung lihat reaksi 
kimia,, bukan lewat tulisan 
buku,, paham pun untung-
untung.. 

AU : praktikum bagusnya bu’.. lebih 
nyaman saya belajarnya, lebih 
paham lah,, daripada baca 
buku,,,, sesuatu yang dilihat 
langsungkan lebih mudah 
dipelajari bu’ 

IM : oh,, tentu bagus praktikum bu’.. 
dengan adanya praktikum kan, 
lebih memudahkan belajar 
kimia kan bu’.. saya enak, 
kelasnya seru.. ibu pun 
senang.. saya pun paham bu’.. 

MA : enaknya praktikum bu’.. kita 
jadi bisa praktek langsung,, 
bisa lihat langsung gimana 
kimia kalau di praktekkan,, 
bukan taunya kopi sianida saja 
tahunya.. 

DI : praktikum bagus bu’.. lebih 
mudah paham konsep-konsep 
tidak jelas bu’.. dibuku tu 
susah pahamnya bu’… 

MH : praktikum lebih bagus bu.. 
lebih paham pastinya bu’.. kan 
langsung melihat gimana 
proses reaksi kimianya.. kalau 
di buku tidak mengerti bu’.. 

3 Apakah kalian ingin, melakukan 
praktikum ketika pelajaran kimia? 

AR : oh,, ingin sekali bu’.. soalnya 
tidak pernah ada praktikum 
bu’.. jadikan ada manfaat 
dalam keseharian, sudah 
belajar kimia,, langsung di 
praktekkan bu’.. 

DW : pengen sekali bu’.. tidak 
pernah praktikum soalnya,,, 
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bosan juga di suruh 
menghayal, yang ada 
menghayal cowok-cowok 
korea bu’ hehe.. 

SI : oh,, pengen sekali bu’.. 
praktikum lah bu’, di kelas 
saya.. 

RI : pengen sekali bu’.. praktikum  
WA : pengen lah bu’.. udahlah tidak 

ada lab macam sekolah lain.. 
udah pelosok sekolahnya… 

DO : pengen lah bu’.. biar keren 
sedikit.. 

SA : pengen banget bu’.. seruu..  
MU : pengenn sekali bu’..  
AU : pengen pastinya bu’.. tapi sama 

ibu ya praktikumnya.. 
IM : pengen bu’.. suka praktikum tu 
MA : pengen bu.. seru,, suka saya.. 

praktikum lagi lah bu’.. 
DI : pengen banget.. praktikum lagi 

nanti ya bu’ 
MH : pengen ibu’… praktikum sama 

ibu seru.. suka saya… 
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LEMBAR WAWANCARA GURU 

No Pertanyaan Responden Keterangan 
Ya Tidak 

1 Apakah, menurut bapak 
dengan dilakukannya 
praktikum berbasis 
lingkungan terdapat 
pengaruh terhadap 
keterampilan proses sains 
siswa? 

   

2 Apakah dengan adanya 
praktikum berbasis 
lingkungan, dapat 
membuat pembelajaran 
kimia menjadi 
menyenangkan? 

   

3 Apakah dengan 
dilakukannya praktikum 
berbasis lingkungan, 
dapat menjadi solusi bagi 
pihak sekolah maupun 
guru dalam 
melaksanakan 
pembelajaran sesuai 
dengan kurikulum 2013 
yang menekankan adanya 
pendekatan ilmiah ? 

   

         

 

 

 

 

 

LAMPIRAN B-1 



 
 

65 
 

 

LEMBAR WAWANCARA SISWA  

No  Pertanyaan  Responden  Keterangan  
Ya  Tidak  

1 Apakah kalian senang jika 
dalam pembelajaran kimia 
dilakukan praktikum ? 

   

2 Apakah kalian merasakan 
terdapat perubahan dalam 
pembelajaran kimia dengan 
dilaksanakannya praktikum 
berbasis lingkungan? 

   

3 Apakah dengan adanya 
praktikum berbasis 
lingkungan kalian dapat 
memahami materi pelajaran 
kimia ? 

   

4 Apakah dengan adanya 
praktikum berbasis 
lingkungan kalian dapat 
membedakan reaksi 
pembatas dan reaksi sisa ? 
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KISI-KISI SOAL PRE-TEST DAN POST-TEST 
‘’ KADAR ZAT ’’ 

 

Kompetensi Dasar Indikator  Nomor Soal Aspek Berfikir 
1. Menerapkan 

konsep massa 
atom relatif dan 
massa molekul 
relatif, 
persamaan 
reaksi,  hukum-
hukum dasar 
kimia, dan  
konsep mol 
untuk 
menyelesaikan 
perhitungan 
kimia 
 

2. Mengolah dan 
menganalisis 
data terkait 
massa atom 
relatif dan  
massa molekul 
relatif, 
persamaan 
reaksi,  hukum-
hukum dasar 
kimia,  dan 
konsep mol 
untuk  
menyelesaikan 
perhitungan 
kimia. 

 

1. Menuliskan 
rumus kadar zat 
suatu campuran 
 
 
 
  

2. Menghitung 
kadar zat suatu 
campuran  

1  
 
 
 
 
 
 

2 

C1 
 
 
 
 
 
 

C2 

Jumlah 2  
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SOAL PRE-TEST  

Satuan Pendidikan  : SMA/MA 
Mata Pelajar   : Kimia 
Kelas/ Semester  : X / Genap 
Submateri   : Kadar Zat 
Waktu    :  15 menit 
 
Petunjuk Pengerjaan 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal ! 
2. Bacalah soal dengan teliti dan cermat ! 
3. Kerjakan soal dengan baik dan benar menggunakan jalan penyelesaian soal ! 
4. Kerjakan terlebih dahulu soal yang menurut anda paling mudah ! 
5. Dilarang mencontek dalam bentuk apapun ! 

Kerjakan soal-soal berikut  

1. Tuliskan rumus penentuan % massa suatu campuran ! 
2. Apabila dalam suatu percobaan, sebanyak 40 gram garam dapur dilarutkan dalam 

460 gram air. Hitunglah persen massa garam dalam larutan tersebut ! 
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PENILAIAN HASIL BELAJAR ( PRE-TEST ) 

Pedoman penilaian 

No  Kunci jawaban  Aspek berfikir  Skor  
1 Rumus persen massa 

 

%	 	 = 	
	 	
	 × 100% 

 
 

C1 2 

2 Diket : 
Massa NaCl = 40 gram 
Massa air = 460 gram 
Massa larutan = massa air + massa garam = 
460 gram + 40 gram = 500 gram. 
 
Ditanya : % massa garam ? 
 

%	 	 = 	
	 	
	

× 100% 
 

%	 	 = 	
40	

500	 × 100% 

 
%	 	 = 8	% 

 
Jadi, % massa garam dalam larutan sebesar 
8% 
 
Jumlah Skor 

C2  
2 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
2 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

8 
 Jumlah Total   10 
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SOAL POST-TEST 

Satuan Pendidikan  : SMA/MA 
Mata Pelajar   : Kimia 
Kelas/ Semester  : X / Genap 
Submateri   : Kadar Zat 
Waktu    :  15 menit 
 
Petunjuk Pengerjaan 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal ! 
2. Bacalah soal dengan teliti dan cermat ! 
3. Kerjakan soal dengan baik dan benar menggunakan jalan penyelesaian soal ! 
4. Kerjakan terlebih dahulu soal yang menurut anda paling mudah ! 
5. Dilarang mencontek dalam bentuk apapun ! 

Kerjakan soal-soal berikut 

1. Tuliskan rumus % volume suatu larutan ! 
2. Berapakah volume air yang harus ditambahkan ke dalam 450 mL asam klorida 

sehingga dihasilkan larutan asam klorida 36% ? 
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PENILAIAN HASIL BELAJAR ( POST-TEST ) 

 
Pedoman penilaian 

No  Kunci jawaban  Aspek 
berfikir  

Skor  

1  Rumus persen volume  
 

%	 	 = 	
	 	
	 	 × 100% 

 

C1 2  

2 Diket : 
% volume larutan = 36% 
Volume zat terlarut = 450 mL 
 
Ditanya : volume larutan ? 
 

%	 	 = 	
	 	
	 	 × 100% 

 

36%	 = 	
450	

	 	 × 100% 
 

	 	 = 	
450	

36%	 × 100% 

	 	 = 1250	  
 
Volume larutan = volume air + volume zat 
terlarut, maka volume air = volume larutan – 
volume zat terlarut = 1250 mL – 450 mL = 800 
mL 
 
Jadi, air yang harus ditambahkan sebanyak 800 
mL. 
Jumlah Skor  

C2  
2 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
1 
 
2 
 
 
 
 
1 

 
12 

 Jumlah total  14 
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KISI-KISI SOAL PRE-TEST DAN POST-TEST 
‘’ PEREAKSI PEMBATAS ’’ 

Kompetensi Dasar Indikator  Nomor Soal Aspek Berpikir 
1. Menerapkan 

konsep massa atom 
relatif dan massa 
molekul relatif, 
persamaan reaksi,  
hukum-hukum 
dasar kimia, dan  
konsep mol untuk 
menyelesaikan 
perhitungan kimia 
 

2. Mengolah dan 
menganalisis data 
terkait massa atom 
relatif dan  massa 
molekul relatif, 
persamaan reaksi,  
hukum-hukum 
dasar kimia,  dan 
konsep mol untuk  
menyelesaikan 
perhitungan kimia. 

 

1. Menyebutkan 
definisi pereaksi 
sisa dan pereaksi 
pembatas  
 

2. Menentukan 
pereaksi 
pembatas dan 
pereaksi sisa 
dalam suatu 
reaksi melalui 
perhitungan. 

 
 

3. Menghitung 
produk hasil 
reaksi dalam 
suatu campuran 
 

1 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

C1 
 
 
 
 

C3 
 
 
 
 
 
 

 
 

C2 

Jumlah 3  
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SOAL PRE-TEST  

Satuan Pendidikan  : SMA/MA 
Mata Pelajar   : Kimia 
Kelas/ Semester  : X / Genap 
Submateri   : Pereaksi Pembatas 
Waktu    :  15 menit 
 

Petunjuk Pengerjaan 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal ! 
2. Bacalah soal dengan teliti dan cermat ! 
3. Kerjakan soal dengan baik dan benar menggunakan jalan penyelesaian soal ! 
4. Kerjakan terlebih dahulu soal yang menurut anda paling mudah ! 
5. Dilarang mencontek dalam bentuk apapun ! 

Kerjakan soal-soal berikut. 

1. Apa yang dimaksudkan dengan pereaksi pembatas ? 

2. perhatikan reaksi kimia berikut : 

2S(s) + 3O2(g) → 2SO3(g) 

Pada reaksi diatas, direaksikan 6 mol S dengan 3 mol O2. Tentukan pereaksi 

pembatas dan pereaksi sisa ! 

3. 100 mL larutan AgNO3 0,1 mol dicampurkan dengan 100 mL larutan NaCl 0,01 

mol.  Persamaan reaksi yang terjadi di antara kedua larutan tersebut sebagai 

berikut : 

AgNO3(aq) + NaCl(aq) → AgCl(s) + NaNO3(aq)    ( sudah setara ) 

Hitunglah berapa mol pembentukan AgCl dari larutan tersebut ! 
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 PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN ( PRE-TEST) 

 

Pedoman penilaian  

No Kunci jawaban Aspek 

berfikir 

Skor 

1  Pereaksi pembatas merupakan Pereaksi yang habis 

bereaksi,  ketika kedua larutan/campuran di reaksikan 

C1 2 

2 Diket : 

2S(s) + 3O2(g) → 2SO3(g)         

Mol S = 6 M 

Mol O2 = 3 M 

Ditanya : pereaksi pembatas dan pereaksi sisa ? 

                 2S(s)    + 3O2(g)       → 2SO3(g) 
Mula-
mula 

6 3 - 

Reaksi  2
3

× 3	
= 2	  

3 2
3

× 3	
= 2	  

setimbang 6-2 = 4 mol - 2 mol 
 
S memiliki koefisien 2, jadi 	

	
= 	 	 	= 3 

O2 memiliki koefisien 3, jadi 	 = 1 
 

Dengan demikian yang menjadi pereaksi pembatasnya 

adalah O2 

Dan yang menjadi pereaksi sisa yaitu S. 

Jumlah Skor 

C3   

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

12 
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3 Diket :  

Volume AgNO3 = 100 mL 

Volume NaCl = 100 mL 

Mol AgNO3 = 0,1 M 

Mol NaCl = 0,01 M 

Ditanya : pembentukan AgCl ? 

                  AgNO3(aq) + NaCl(aq) → AgCl(s) + NaNO3(aq) 

 
Mula-
mula 

0,1 0,01 - 

Reaksi  0,01 0,01 1
1

× 0,01
= 0,01	  

 
Setimbang  0,09 mol - 0,01 mol 

 
AgNO3 memiliki koefisien 1, jadi , 	

	
=

	 , 	 	= 0,1 
 
NaCl memiliki koefisien 1, jadi , 	 = 0,01 
 
Jadi, pembentukan mol AgCl sebanyak 0,01 mol. 
 

Jumlah Skor 

Jumlah total  

C2  

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

11 

25 
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SOAL POST-TEST  

Satuan Pendidikan  : SMA/MA 
Mata Pelajar   : Kimia 
Kelas/ Semester  : X / Genap 
Submateri   : Pereaksi Pembatas 
Waktu    : 2 × 15 menit 
 

Petunjuk Pengerjaan 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal ! 
2. Bacalah soal dengan teliti dan cermat ! 
3. Kerjakan soal dengan baik dan benar menggunakan jalan penyelesaian soal ! 
4. Kerjakan terlebih dahulu soal yang menurut anda paling mudah ! 
5. Dilarang mencontek dalam bentuk apapun ! 

Kerjakan soal-soal berikut. 

1. Apa yag dimaksudkan dengan pereaksi sisa? 
2. Jika diketahui persamaan reaksi suatu percobaan sebagai berikut : 

NaHCO3(s) + CH3COOH(aq) → CH3COONa(aq) + CO2(g) + H2O(l) 

 Jika dalam suatu reaksi antara 6 mol asam cuka (CH3COOH)  dan 4 mol soda kue 

(NaHCO3). Maka tentukan pereaksi  pembatas dan pereaksi sisa ! 

3. Sebuah larutan X dicampurkan dengan larutan Y.  persamaan reaksi yang terjadi di 

antara kedua larutan tersebut ( sudah setara ) sebagai berikut : 

3X(aq) + 6Y(aq) → 3 XY2 

jika diketahui mol X dan Y adalah  0,05 mol. Hitunglah berapa molar 

pembentukan 3XY2 dari campuran tersebut ? 
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PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN ( POST-TEST) 

Pedoman penilaian  

No Kunci jawaban Aspek 

berfikir 

Skor 

1  Pereaksi sisa merupakan pereaksi yang masih tersisa 

setelah bereaksi,  ketika kedua larutan/campuran di 

reaksikan 

C1 2 

2 Diket : 

NaHCO3(s) + CH3COOH(aq) → CH3COONa(aq) + CO2(g) + 

H2O(l) 

Mol Soda kue = 4 M 

Mol Asam cuka = 6 M 

Ditanya : pereaksi pembatas dan pereaksi sisa ? 

                  NaHCO3(s)+CH3COOH(aq)→ 

CH3COONa(aq

) 

+CO2(g)+H2O(l

) 

 
Mula-
mula 

4 6 - 

Reaksi  4 1
1 × 4	
= 4	  

1
1 × 4	
= 4	  

Setimbang  - 6-4 = 2 mol 4 mol 
 
Soda kue memiliki koefisien 1, jadi 	

	 	
=

	 	 	= 4 

Asam cuka memiliki koefisien 1 , jadi 	 = 6 
 

C3  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

 

1 

 

1 

 

1 
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Dengan demikian yang menjadi pereaksi pembatasnya 

adalah soda kue. 

Dan pereaksi sisanya adalah asam cuka. 

 
Jumlah Skor 

1 

 

 

 

 

12 

3 Diket :  

Mol X = Mol Y = 0,05 M 

Ditanya : berapa pereaksi pembentukan  XY2 ? 

           3X(aq)        +  6Y(aq)       → 3 XY2 

 
Mula-mula 0,05 0,05 - 
Reaksi  3

6 × 0,05	
= 0,025	  

0,05 3
6 × 0,05	
= 0,025	  

Setimbang  0,05-0,025 = 
0,025 mol 

- 0,025 mol 

 
X memiliki koefisien 3, jadi , 	

	
= 	 , 	 	=

0,0167 
 
Y memiliki koefisien 6, jadi , 	 = 0,0083 
Jadi,  molar pembentukan XY2 sebanyak 0,025 mol. 
 

Jumlah Skor 

C2  

2 

 

 

 

2 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

1 

 

11 

 Jumlah Total   25 
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LEMBAR OBSERVASI I 

IDENTIFIKASI KETERAMPILAN PROSES SAINS DALAM KEGIATAN 

PEMBELAJARAN KIMIA DENGAN MENERAPKAN PEMBELAJARAN  

PRAKTIKUM BERBASIS LINGKUNGAN 

Tujuan :  

Lembar observasi ini disusun dalam rangka mengamati aktivitas siswa dalam 

pembelajaran kimia  pada materi “Stoikiometri” yang berlangsung selama 2x 

pertemuan.  

Petunjuk :  

1. Observer berada di dekat kelompok yang diamati  

2. Pengamatan ditujukan pada kelompok yang telah ditentukan.  

3. Berilah skor pada nama siswa sesuai dengan pedoman penskoran yang ada pada 

lembar berikutnya.  

No Keterampilan Proses 

Sains 

Rubrik  

Skor 

Siswa  

1 2 3 4 5 6 

1 Mengamati Siswa melakukan 

pengamatan 

menggunakan lebih dari 

tiga indera ( penglihatan, 

penciuman, peraba ) yang 

sesuai dengan teliti dan 

cermat. 

4       

Siswa melakukan 
pengamatan 
menggunakan  tiga indera 
(penglihatan, penciuman, 
peraba ) yang sesuai 
dengan teliti dan cermat. 

3       

Siswa melakukan 2       
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pengamatan\ 
menggunakan dua indera 
( penglihatan, 
peraba/penciuman ) yang 
sesuai dengan teliti dan 
cermat. 
Siswa melakukan 
pengamatan 
menggunakan satu indera 
( penglihatan ) yang 
sesuai dengan teliti dan 
cermat. 

1       

Siswa tidak melakukan 
pengamatan. 

0       

2 Memprediksi Siswa menjawab 4 soal 
yang ada dalam panduan 
praktikum dengan tepat. 

4       

Siswa menjawab 3 soal 
yang ada dalam panduan 
praktikum dengan tepat. 

3       

Siswa menjawab 2 soal 
yang ada dalam panduan 
praktikum dengan tepat. 

2       

Siswa menjawab 1 soal 
yang ada dalam panduan 
praktikum dengan tepat. 

1       

Siswa tidak menjawab 
soal yang ada dalam 
panduan praktikum. 

0       

 

3 Melakukan 

Eksperimen 

Siswa melakukan 
percobaan sesuai dengan 
langkah-langkah 
percobaan dalam panduan 
praktikum tanpa bantuan 
guru. 

4       

Siswa melakukan 
percobaan dengan 

3       
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langkah-langkah dalam 
panduan praktikum tetapi 
masih memerlukan sedikit 
arahan guru. 
Siswa melakukan 
percobaan sesuai dengan 
langkah-langkah dalam 
panduan praktikum tetapi 
masih memerlukan 
banyak bantuan guru. 

2       

Siswa melakukan 
percobaan secara tidak 
urut. 

1       

Siswa tidak mau 
melakukan percobaan. 

0       

4 Mengkomunikasikan 

hasil percobaan 

Siswa menyampaikan 
hasil percobaan secara 
jelas, tepat dan 
menggunakan bahasa 
yang mudah dipahami. 

4       

Siswa menyampaikan 
hasil percobaan secara 
jelas, tepat, tetapi bahasa 
yang digunakan sulit 
dipahami. 

3       

Siswa menyampaikan 
hasil percobaan secara 
kurang jelas, kurang 
tepat, dan bahasa agak 
sulit dipahami. 

2       

Siswa menyampaikan 
hasil percobaan secara 
tidak jelas, kurang tepat, 
dan pengunaan bahasa 
yang sulit dipahami. 

1       

Siswa tidak mau 
menyampaikan hasil 

0       
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percobaan 
5 Menyusun Tabel 

Data 

Siswa dapat mengisi 
kolom data dengan 
lengkap dan benar sesuai 
format di panduan. 

4       

Siswa dapat mengisi 3 
kolom dari 3 kolom data. 

3       

Siswa dapat mengisi 2 
kolom dari 3 kolom data. 

2       

Siswa dapat mengisi 1 
kolom dari 3 kolom data. 

1       

Siswa tidak mengisi 
kolom data. 

0       

6 Menyimpulkan 

Hasil Percobaan 

Siswa dapat 
menyimpulkan hasil 
pengamatan dengan teliti, 
cermat, dan lengkap. 

4       

Siswa dapat 
menyimpulkan hasil 
pengamatan dengan teliti, 
cermat namun kurang 
lengkap. 

3       

Siswa dapat 
menyimpulkan hasil 
pengamatan teliti tetapi 
kurang cermat dan kurang 
lengkap. 

2       

Siswa menyimpulkan 
hasil pengamatan dengan 
kurang teliti, kurang 
cermat dan kurang 
lengkap. 

1       

Siswa tidak dapat 
menyimpulkan hasil 
pengamatan. 

0       

 Jumlah          
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LEMBAR OBSERVASI II 

IDENTIFIKASI KETERAMPILAN PROSES SAINS DALAM KEGIATAN 

PEMBELAJARAN KIMIA DENGAN MENERAPKAN PEMBELAJARAN  

PRAKTIKUM BERBASIS LINGKUNGAN 

Tujuan :  

Lembar observasi ini disusun dalam rangka mengamati aktivitas siswa dalam 

pembelajaran kimia  pada materi “Stoikiometri” yang berlangsung selama 2x 

pertemuan.  

Petunjuk :  

1. Observer berada di dekat kelompok yang diamati  

2. Pengamatan ditujukan pada kelompok yang telah ditentukan.  

3. Berilah skor pada nama siswa sesuai dengan pedoman penskoran yang ada pada 

lembar berikutnya.  

No Keterampilan Proses 

Sains 

Rubrik  

Skor 

Siswa  

1 2 3 4 5 6 

1 Mengamati Siswa melakukan 

pengamatan 

menggunakan lebih dari 

tiga indera ( penglihatan, 

penciuman, peraba ) yang 

sesuai dengan teliti dan 

cermat. 

4       

Siswa melakukan 
pengamatan 
menggunakan  tiga indera 
(penglihatan, penciuman, 

3       
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peraba ) yang sesuai 
dengan teliti dan cermat. 
Siswa melakukan 
pengamatan\ 
menggunakan dua indera 
( penglihatan, 
peraba/penciuman ) yang 
sesuai dengan teliti dan 
cermat. 

2       

Siswa melakukan 
pengamatan 
menggunakan satu indera 
( penglihatan ) yang 
sesuai dengan teliti dan 
cermat. 

1       

Siswa tidak melakukan 
pengamatan. 

0       

2 Memprediksi Siswa menjawab 4 soal 
yang ada dalam panduan 
praktikum dengan tepat. 

4       

Siswa menjawab 3 soal 
yang ada dalam panduan 
praktikum dengan tepat. 

3       

Siswa menjawab 2 soal 
yang ada dalam panduan 
praktikum dengan tepat. 

2       

Siswa menjawab 1 soal 
yang ada dalam panduan 
praktikum dengan tepat. 

1       

Siswa tidak menjawab 
soal yang ada dalam 
panduan praktikum. 

0       

 

3 Melakukan 

Eksperimen 

Siswa melakukan 
percobaan sesuai dengan 
langkah-langkah 
percobaan dalam panduan 
praktikum tanpa bantuan 

4       
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guru. 
Siswa melakukan 
percobaan dengan 
langkah-langkah dalam 
panduan praktikum tetapi 
masih memerlukan sedikit 
arahan guru. 

3       

Siswa melakukan 
percobaan sesuai dengan 
langkah-langkah dalam 
panduan praktikum tetapi 
masih memerlukan 
banyak bantuan guru. 

2       

Siswa melakukan 
percobaan secara tidak 
urut. 

1       

Siswa tidak mau 
melakukan percobaan. 

0       

4 Mengkomunikasikan 

hasil percobaan 

Siswa menyampaikan 
hasil percobaan secara 
jelas, tepat dan 
menggunakan bahasa 
yang mudah dipahami. 

4       

Siswa menyampaikan 
hasil percobaan secara 
jelas, tepat, tetapi bahasa 
yang digunakan sulit 
dipahami. 

3       

Siswa menyampaikan 
hasil percobaan secara 
kurang jelas, kurang 
tepat, dan bahasa agak 
sulit dipahami. 

2       

Siswa menyampaikan 
hasil percobaan secara 
tidak jelas, kurang tepat, 
dan pengunaan bahasa 

1       
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yang sulit dipahami. 
Siswa tidak mau 
menyampaikan hasil 
percobaan 

0       

5 Menyusun Tabel 

Data 

Siswa dapat mengisi 4 
kolom data dengan 
lengkap dan benar sesuai 
format di panduan. 

4       

Siswa dapat mengisi 3 
kolom dari 4 kolom data. 

3       

Siswa dapat mengisi 2 
kolom dari 4 kolom data. 

2       

Siswa dapat mengisi 1 
kolom dari 4 kolom data. 

1       

Siswa tidak mengisi 
kolom data. 

0       

6 Menyimpulkan 

Hasil Percobaan 

Siswa dapat 
menyimpulkan hasil 
pengamatan dengan teliti, 
cermat, dan lengkap. 

4       

Siswa dapat 
menyimpulkan hasil 
pengamatan dengan teliti, 
cermat namun kurang 
lengkap. 

3       

Siswa dapat 
menyimpulkan hasil 
pengamatan teliti tetapi 
kurang cermat dan kurang 
lengkap. 

2       

Siswa menyimpulkan 
hasil pengamatan dengan 
kurang teliti, kurang 
cermat dan kurang 
lengkap. 

1       

Siswa tidak dapat 0       
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menyimpulkan hasil 
pengamatan. 

 Jumlah          

        Pontianak,……Mei 2017 

                 Observer, 

 

        (………………………..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

87 
 

 

LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN RPP 

PRAKTIKUM I 

No Aspek yang diamati Pelaksanaan Keterangan 
Ya Tidak 

1 Guru membuka dan 
menutup pelajaran  

   

2 Guru membimbing 
siswa dalam merancang 
praktikum 

   

3 Guru membimbing 
siswa dalam membuat 
praktikum 

   

4 Guru membimbing 
siswa dalam 
melaksanakan 
praktikum 

   

5 Guru membimbing 
siswa dalam 
mempresentasikan hasil 
praktikum 

   

        Pontianak,….Mei 2017 

 

        Observer  

 

        (……………………….) 
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN RPP 
PRAKTIKUM II 

No Aspek yang diamati Pelaksanaan Keterangan 
Ya Tidak 

1 Guru membuka dan 
menutup pelajaran  

   

2 Guru membimbing 
siswa dalam merancang 
praktikum 

   

3 Guru membimbing 
siswa dalam membuat 
praktikum 

   

4 Guru membimbing 
siswa dalam 
melaksanakan 
praktikum 

   

5 Guru membimbing 
siswa dalam 
mempresentasikan hasil 
praktikum 

   

        Pontianak,….Mei 2017 

 

        Observer  

 

        (………………………..) 
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VALIDASI SOAL PRE_TEST  

KADAR ZAT 

Mata Pelajaran/SubMateri : Kimia/ Kadar Zat 

Judul Penelitian : Implementasi Praktikum Berbasis Lingkungan Pada Materi 

Stoikiometri Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains 

dan Hasil belajar Siswa Kelas X MAN 2 Filial Pontianak 

Peneliti  : Shella Rupadi Sandra Dewi 

Petunjuk Pengisian : 

1. Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan memilih: 
1 : Jika soal SANGAT TIDAK SESUAI. 
2 : Jika soal TIDAK SESUAI. 
3 : Jika soal SESUAI. 
4 : Jika soal SANGAT SESUAI. 

2. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon menuliskan kritik/saran pada kolom yang 
disediakan. 

3. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket penilaian ini, saya ucapkan terimakasih. 
Nomor 

soal 
Aspek yang diamati Skala nilai Kritik dan saran  

1 2 3 4  
1 Kesesuaian soal dengan indicator 

pembelajaran. 
     

Kejelasan petunjuk pengerjaan 
soal. 

     

Kejelasan maksud soal.      
Kesesuaian bahasa yang 
digunakan pada soal dengan 
kaidah bahasa Indonesia. 

     

Kalimat soal tidak mengandung 
arti ganda. 

     

2 Kesesuaian soal dengan indikator 
pembelajaran. 

     

Kejelasan petunjuk pengerjaan 
soal. 

     

Kejelasan maksud soal.      
Kesesuaian bahasa yang 
digunakan pada soal dengan 
kaidah bahasa Indonesia. 

     

Kalimat soal tidak mengandung      
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arti ganda. 
Kesimpulan    

                     Pontianak, 02 Mei 2017 

    Validator  

 

(………………………)
    
   

Keterangan : 

LD : Layak digunakan 

LDP : Layak digunakan namun diperbaiki 

TLD : Tidak layak digunakan 
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VALIDASI SOAL POST_TEST  

KADAR ZAT 

Mata Pelajaran/SubMateri : Kimia/ Kadar Zat 

Judul Penelitian : Implementasi Praktikum Berbasis Lingkungan Pada Materi 

Stoikiometri Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains 

dan Hasil belajar Siswa Kelas X MAN 2 Filial Pontianak 

Peneliti  : Shella Rupadi Sandra Dewi 

Petunjuk Pengisian : 

1. Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan memilih: 

1 : Jika soal SANGAT TIDAK SESUAI. 
2 : Jika soal TIDAK SESUAI. 
3 : Jika soal SESUAI. 
4 : Jika soal SANGAT SESUAI. 

2. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon menuliskan kritik/saran pada kolom 
yang disediakan. 

3. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket penilaian ini, saya ucapkan terimakasih. 
Nomor 

soal 
Aspek yang diamati Skala nilai  kritik dan saran 

1 2 3 4  
1 Kesesuaian soal dengan 

indikator pembelajaran. 
     

Kejelasan petunjuk pengerjaan 
soal. 

     

Kejelasan maksud soal.      
Kesesuaian bahasa yang 
digunakan pada soal dengan 
kaidah bahasa Indonesia. 

     

Kalimat soal tidak mengandung 
arti ganda. 

     

2 Kesesuaian soal dengan 
indikator pembelajaran. 

     

Kejelasan petunjuk pengerjaan 
soal. 

     

Kejelasan maksud soal.      
Kesesuaian bahasa yang 
digunakan pada soal dengan 
kaidah bahasa Indonesia. 

     

Kalimat soal tidak mengandung      
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arti ganda. 
Kesimpulan    

                     Pontianak, 02 Mei 2017 

   Validator  

 

(……………………) 
    
   

Keterangan : 

LD : Layak digunakan 

LDP : Layak digunakan namun diperbaiki 

TLD : Tidak layak digunakan 
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VALIDASI SOAL PRE_TEST  

PEREAKSI PEMBATAS 

Mata Pelajaran/SubMateri : Kimia/ Pereaksi Pembatas 

Judul Penelitian : Implementasi Praktikum Berbasis Lingkungan Pada Materi 

Stoikiometri Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains 

dan Hasil belajar Siswa Kelas X MAN 2 Filial Pontianak 

Peneliti  : Shella Rupadi Sandra Dewi 

Petunjuk Pengisian : 

1. Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan memilih: 
1 : Jika soal SANGAT TIDAK SESUAI. 
2 : Jika soal TIDAK SESUAI. 
3 : Jika soal SESUAI. 
4 : Jika soal SANGAT SESUAI. 

2. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon menuliskan kritik/saran pada kolom yang 
disediakan. 

3. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket penilaian ini, saya ucapkan terimakasih. 
Nomor 

soal 
Aspek yang diamati Skala nilai Kritik dan saran  

1 2 3 4  
1 Kesesuaian soal dengan indikator 

pembelajaran. 
     

Kejelasan petunjuk pengerjaan 
soal. 

     

Kejelasan maksud soal.      
Kesesuaian bahasa yang 
digunakan pada soal dengan 
kaidah bahasa Indonesia. 

     

Kalimat soal tidak mengandung 
arti ganda. 

     

2 Kesesuaian soal dengan indikator 
pembelajaran. 

     

Kejelasan petunjuk pengerjaan 
soal. 

     

Kejelasan maksud soal.      
Kesesuaian bahasa yang 
digunakan pada soal dengan 
kaidah bahasa Indonesia. 

     

Kalimat soal tidak mengandung      
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arti ganda. 
3 Kesesuaian soal dengan indikator 

pembelajaran. 
     

Kejelasan petunjuk pengerjaan 
soal. 

     

Kejelasan maksud soal.      
Kesesuaian bahasa yang 
digunakan pada soal dengan 
kaidah bahasa Indonesia. 

     

Kalimat soal tidak mengandung 
arti ganda. 

     

Kesimpulan    

                     Pontianak, 02 Mei 2017 

    Validator  

 

(……………………) 
    

Keterangan : 

LD : Layak digunakan 

LDP : Layak digunakan namun diperbaiki 

TLD : Tidak layak digunakan 
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VALIDASI SOAL POST_TEST  

PEREAKSI PEMBATAS 

Mata Pelajaran/SubMateri : Kimia/ Pereaksi Pembatas 

Judul Penelitian : Implementasi Praktikum Berbasis Lingkungan Pada Materi 

Stoikiometri Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains 

dan Hasil belajar Siswa Kelas X MAN 2 Filial Pontianak 

Peneliti  : Shella Rupadi Sandra Dewi 

Petunjuk Pengisian : 

1. Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan memilih: 
1 : Jika soal SANGAT TIDAK SESUAI. 
2 : Jika soal TIDAK SESUAI. 
3 : Jika soal SESUAI. 
5 : Jika soal SANGAT SESUAI. 

2. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon menuliskan kritik/saran pada kolom yang 
disediakan. 

3. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket penilaian ini, saya ucapkan terimakasih. 
Nomor 

soal 
Aspek yang diamati Skala nilai  Kritik dan saran 

1 2 3 4  
1 Kesesuaian soal dengan indikator 

pembelajaran. 
     

Kejelasan petunjuk pengerjaan 
soal. 

     

Kejelasan maksud soal.      
Kesesuaian bahasa yang 
digunakan pada soal dengan 
kaidah bahasa Indonesia. 

     

Kalimat soal tidak mengandung 
arti ganda. 

     

2 Kesesuaian soal dengan indikator 
pembelajaran. 

     

Kejelasan petunjuk pengerjaan 
soal. 

     

Kejelasan maksud soal.      
Kesesuaian bahasa yang 
digunakan pada soal dengan 
kaidah bahasa Indonesia. 

     

Kalimat soal tidak mengandung      
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arti ganda. 
3 Kesesuaian soal dengan indikator 

pembelajaran. 
     

Kejelasan petunjuk pengerjaan 
soal. 

     

Kejelasan maksud soal.      
Kesesuaian bahasa yang 
digunakan pada soal dengan 
kaidah bahasa Indonesia. 

     

Kalimat soal tidak mengandung 
arti ganda. 

     

Kesimpulan    

                     Pontianak, .. Mei 2017 

   Validator  

 

(…………………..) 
       

Keterangan : 

LD : Layak digunakan 

LDP : Layak digunakan namun diperbaiki 

TLD : Tidak layak digunakan 
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LEMBAR VALIDASI  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Mata Pelajaran/SubMateri : Kimia/ Kadar zat 

Judul Penelitian : Implementasi Praktikum Berbasis Lingkungan Pada Materi 

Stoikiometri Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains 

dan Hasil belajar Siswa Kelas X MAN 2 Filial Pontianak 

Peneliti  : Shella Rupadi Sandra Dewi 

Petunjuk Pengisian : 

1. Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan memilih: 

4   =Baik (sesuai, jelas, tepat guna, operasional) 

3   =Cukup baik (sesuai, jelas, tepat guna, kurang operasional) 

2   =Kurang baik (sesuai, jelas, tidak tepat guna, kurang operasional) 

1       =Tidak baik (tidak sesuai, tidak jelas, tidak tepat guna, tidak operasional) 

2. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon menuliskan kritik/saran pada kolom yang 

disediakan. 

3. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket penilaian ini, saya ucapkan terimakasih. 
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Penilaian ditinjau dari beberapa aspek  

No. Aspek yang dinilai  Skala nilai 
1 2 3 4 

1 RPP telah memuat :     
a. Kompetensi dasar 

b. Indikator  

c. Tujuan pembelajaran 

d. Materi ajar 

e. Model/pendekatan/strategi/metode/teknik 

pembelajaran 

f. Kegiatan pembelajaran 

g. Alat/bahan/sumber belajar 

h. Penilaian  

    

2 Kegiatan pembelajaran dalam RPP 
memenuhi tahap: 

    

a. Kegiatan pendahuluan  

b. Kegiatan inti 

c. Kegiatan penutup 

    

3 RPP telah mengakomodasi kompetensi, 
indikator, penilaian dan alokasi waktu:  

    

a. Kesesuaian dengan kompetensi  

b. Indikator mengacu pada kompetensi dasar  

c. Kesesuaian indikator dengan alokasi waktu  

d. Indikator dapat dan mudah diukur  

e. Indikator mengandung kata kerja operasional  

f. Penilaian pembelajaran tepat 

    

Kesimpulan   
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Saran-saran : 
 
 
 
 
                            Pontianak, .. Mei 2017 

        Validator  

 

(…………………………..) 
    
     

Keterangan : 

LD : Layak digunakan 

LDP : Layak digunakan namun diperbaiki 

TLD : Tidak layak digunakan 
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LEMBAR VALIDASI  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Mata Pelajaran/SubMateri : Kimia/ Pereaksi Pembatas 

Judul Penelitian : Implementasi Praktikum Berbasis Lingkungan Pada Materi 

Stoikiometri Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains 

dan Hasil belajar Siswa Kelas X MAN 2 Filial Pontianak 

Peneliti  : Shella Rupadi Sandra Dewi 

Petunjuk Pengisian : 

1. Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan memilih: 

4 =Baik (sesuai, jelas, tepat guna, operasional) 

3=Cukup baik (sesuai, jelas, tepat guna, kurang operasional) 

2 =Kurang baik (sesuai, jelas, tidak tepat guna, kurang operasional) 

1=Tidak baik (tidak sesuai, tidak jelas, tidak tepat guna, tidak operasional) 

2. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon menuliskan kritik/saran pada kolom 

yang disediakan. 

3. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket penilaian ini, saya ucapkan 

terimakasih. 
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Penilaian ditinjau dari beberapa aspek  

No. Aspek yang dinilai  Skala nilai 
1 2 3 4 

1 RPP telah memuat :     
a. Kompetensi dasar 

b. Indikator  

c. Tujuan pembelajaran 

d. Materi ajar 

e. Model/pendekatan/strategi/metode/teknik 

pembelajaran 

f. Kegiatan pembelajaran 

g. Alat/bahan/sumber belajar 

h. Penilaian  

    

2 Kegiatan pembelajaran dalam RPP 
memenuhi tahap: 

    

g. Kegiatan pendahuluan  

h. Kegiatan inti 

i. Kegiatan penutup 

    

3 RPP telah mengakomodasi kompetensi, 
indikator, penilaian dan alokasi waktu:  

    

3 Kesesuaian dengan kompetensi  

4 Indikator mengacu pada kompetensi dasar  

5 Kesesuaian indikator dengan alokasi waktu  

j. Indikator dapat dan mudah diukur  

k. Indikator mengandung kata kerja operasional  

l. Penilaian pembelajaran tepat 

    

Kesimpulan   
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Saran-saran : 
 
 
 
 
                            Pontianak, .. Mei 2017 

        Validator  

 

(…………………………) 
      

Keterangan : 

LD : Layak digunakan 

LDP : Layak digunakan namun diperbaiki 

TLD : Tidak layak digunakan 
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VALIDASI LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN PROSES 

PERTEMUAN I 

Mata Pelajaran/SubMateri : Kimia/ Kadar Zat 

Judul Penelitian : Implementasi Praktikum Berbasis Lingkungan Pada Materi 

Stoikiometri Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains 

dan Hasil belajar Siswa Kelas X MAN 2 Filial Pontianak 

Peneliti  : Shella Rupadi Sandra Dewi 

Petunjuk Pengisian : 

1. Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan memilih: 
1 : Jika soal SANGAT TIDAK SESUAI. 
2 : Jika soal TIDAK SESUAI. 
3 : Jika soal SESUAI. 
3 : Jika soal SANGAT SESUAI. 

2. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon menuliskan kritik/saran pada kolom 
yang disediakan. 

3. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket penilaian ini, saya ucapkan 
terimakasih. 
Aspek 

penilaian  
Kriteria penilaian  Skala nilai Krtikit dan 

saran 
1 2 3 4  

Petunjuk  a. Petunjuk didalam lembar 
observasi sudah dinyatakan 
dengan jelas. 

     

b. Penggunaan bahasa didalam 
petunjuk menggunakan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar. 

     

Kelayakan Isi  a. Indikator penilaian lembar 
observasi sudah sesuai dengan 
aspek yang hendak diukur.  

     

b. Keterangan pada rubrik penilaian 
sudah sesuai dengan indikator 
dan aspek yang hendak diukur.  

     

c. Aspek dan indikator yang akan 
diamati sudah jelas dan spesifik 
sehingga dapat diamati oleh 
observer.  
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d. Rumusan aspek dan indikator 
penilaian sudah dilengkapi 
dengan pedoman penilaian ( 
penskoran ).  

     

Pernyataan  a. Pernyataan didalam rubrik 
penilaian sudah sesuai dengan 
aspek dan indikator yang hendak 
diukur.  

     

b. Penyataan didalam rubrik 
penilaian sudah menggunakan 
bahasa Indonesia yang baik dan 
benar. 

     

kesimpulan    
         Pontianak, … Mei 2017 

        Validator  

 

(…………………………..) 
     

Keterangan : 

LD : Layak digunakan 

LDP : Layak digunakan namun diperbaiki 

TLD : Tidak layak digunakan 
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VALIDASI LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN PROSES 

PERTEMUAN II 

Mata Pelajaran/SubMateri : Kimia/ Pereaksi Pembatas 

Judul Penelitian : Implementasi Praktikum Berbasis Lingkungan Pada Materi 

Stoikiometri Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains 

dan Hasil belajar Siswa Kelas X MAN 2 Filial Pontianak 

Peneliti  : Shella Rupadi Sandra Dewi 

Petunjuk Pengisian : 

1. Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan memilih: 
1 : Jika soal SANGAT TIDAK SESUAI. 
2 : Jika soal TIDAK SESUAI. 
3 : Jika soal SESUAI. 
4 : Jika soal SANGAT SESUAI. 

2. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon menuliskan kritik/saran pada kolom 
yang disediakan. 

3. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket penilaian ini, saya ucapkan 
terimakasih. 
Aspek 

penilaian  
Kriteria penilaian  Skala nilai Kritik dan saran 

1 2 3 4  
Petunjuk  a. Petunjuk didalam lembar 

observasi sudah dinyatakan 
dengan jelas. 

     

b. Penggunaan bahasa didalam 
petunjuk menggunakan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar. 

     

Kelayakan Isi  a. Indikator penilaian lembar 
observasi sudah sesuai dengan 
aspek yang hendak diukur.  

     

b. Keterangan pada rubrik penilaian 
sudah sesuai dengan indikator 
dan aspek yang hendak diukur.  

     

c. Aspek dan indikator yang akan 
diamati sudah jelas dan spesifik 
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sehingga dapat diamati oleh 
observer.  

d. Rumusan aspek dan indikator 
penilaian sudah dilengkapi 
dengan pedoman penilaian ( 
penskoran ).  

     

Pernyataan  a. Pernyataan didalam rubrik 
penilaian sudah sesuai dengan 
aspek dan indikator yang hendak 
diukur.  

     

b. Penyataan didalam rubrik 
penilaian sudah menggunakan 
bahasa Indonesia yang baik dan 
benar. 

     

kesimpulan    

         Pontianak, … Mei 2017 

         Validator  

 

(……………………………) 
      

Keterangan : 

LD : Layak digunakan 

LDP : Layak digunakan namun diperbaiki 

TLD : Tidak layak digunakan 
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VALIDASI PANDUAN PRAKTIKUM STOIKIOMETRI 

Mata Pelajaran/SubMateri : Kimia/ Kadar Zat dan Pereaksi Pembatas 

Judul Penelitian : Implementasi Praktikum Berbasis Lingkungan Pada Materi 

Stoikiometri Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains 

dan Hasil belajar Siswa Kelas X MAN 2 Filial Pontianak 

Peneliti  : Shella Rupadi Sandra Dewi 

Petunjuk Pengisian : 

1. Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan memilih: 
1 : Jika soal SANGAT TIDAK SESUAI. 
2 : Jika soal TIDAK SESUAI. 
4. : Jika soal SESUAI. 

5. : Jika soal SANGAT SESUAI. 
2. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon menuliskan kritik/saran pada kolom 

yang disediakan. 
3. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket penilaian ini, saya ucapkan 

terimakasih. 
Aspek 

penilaian  
Kriteria penilaian  Skala nilai Kritik dan saran 

1 2 3 4  
Aspek 
petunjuk 

a. Petunjuk yang ada di panduan 
dinyatakan dengan jelas. 

     

b. Tujuan pembelajaran didalam 
panduan sudah pembelajaran. 

     

c. Materi pada panduan sesuai 
dengan indikator pembelajaran.  

     

Kelayakan isi a. Isi panduan memiliki keluasan 
dan kedalaman materi sesuai 
indikator RPP  

     

b. Isi panduan sesuai dengan 
perkembangan ilmu. 

     

c. Isi panduan menumbuhkan 
kreativitas, rasa ingin tahu dan 
keterampilan proses sains siswa. 

     

d. Penyajian panduan 
menggunakan bahasa Indonesia 
yang baik dan benar. 

     

Prosedur a. Urutan kerja di panduan sesuai      
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dengan tujuan pembelajaran. 
b. Penggunaan bahasa didalam 

prosedur sudah menggunakan 
bahasa Indonesia yang baik dan 
benar. 

     

Pertanyaan  a. Pertanyaan didalam panduan 
sudah sesuai dengan tujuan 
pembelajaran. 

     

b. Penggunaan bahasa pada 
pertanyaan sudah menggunakan 
bahasa Indonesia yang baik dan 
benar. 

     

Kesimpulan    

Pontianak, .. Mei 2017 

Validator  

 

(……………………)  
       

Keterangan : 

LD : Layak digunakan 

LDP : Layak digunakan namun diperbaiki 

TLD : Tidak layak digunakan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

A. Identitas 

Identitas Sekolah  : MAN  02 Filial Pontianak 

Mata Pelajaran  : KIMIA 

Kelas / Semester  : X / Genap 

Sub Materi  : Kadar Zat 

Alokasi Waktu  : 90 menit  

Pertemuan   : 1 

B. Kompotensi Inti  

I.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli  (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia.  

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

LAMPIRAN B-7.1 
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Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar dari KI 1 :  

1.1 Menyadari adanya keteraturan struktur partikel materi sebagai wujud 

kebesaran Tuhan YME dan pengetahuan tentang struktur partikel materi 

sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya bersifat tentatif. 

Indikator :  

1. Mengagungkan kebesaran Tuhan YME. 

2. Menyadari bahwa ketentuan yang ditetapkan oleh Tuhan YME adalah yang 

terbaik bagi kita. 

Kompetensi Dasar dari KI 2 : 

2.1  Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu, disiplin,  jujur, 

objektif, terbuka, mampu membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, 

bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratis, komunikatif) dalam 

merancang dan melakukan percobaan serta berdiskusi yang diwujudkan 

dalam sikap sehari-hari. 

2.2  Menunjukkan perilaku kerja sama, santun, toleran, cinta damai dan peduli 

 lingkungan serta hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam. 

2.3 Menunjukkan perilaku responsif,  dan proaktif  serta bijaksana sebagai  

wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

Indikator :  

1. Menunjukan rasa ingin tahu. 

2. Menunjukan perilaku jujur dalam mengerjakan soal yang diberikan dalam 

pembelajaran. 

3. Menunjukan perilaku tanggung jawab dalam diskusi kelompok. 

4. Menunjukan perilaku disiplin tepat waktu dalam mengerjakan soal yang 

terkait. 
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Kompetensi Dasar dari KI 3 :  

3.1 Membandingkan  kadar zat suatu campuran melalui perhitungan serta 

mampu menuliskan rumus kadar suatu zat. 

Indikator 

1. Menuliskan rumus kadar zat suatu campuran. 

2. Menghitung kadar zat suatu campuran melalui suatu percobaan. 

 

Kompetensi Dasar dari KI 4 : 

4.1 Merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil 

percobaan untuk mengetahui kadar zat dalam percobaan. 

Indikator 

1. Melakukan suatu percobaan kadar zat. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui praktikum ,mengamati dan membaca refrensi siswa dapat : 

1. Menuliskan rumus kadar zat suatu campuran. 

2. Menghitung kadar zat suatu campuran. 

3. Melakukan percobaan. 

D. Materi pelajaran  

Kadar Zat 

Kadar zat dalam campura merupakan banyaknya komponen zat tersebut dalam 

campurannya. Kadar zat dalam campuran diungkapkan dalam bentuk persen massa ( 

% massa ), persen volume ( % volume ), dan bagian per juta (bpj). 

a. Persen Massa ( % Massa ) 
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Persen massa menyatakan banyaknya zat terlarut dalam 100 gram larutan. 

Satuan ini digunakan apabila zat terlarut berupa padatan. Misalnya suatu 

larutan mengandung 5% NaCl. Hal ini berarti setiap 100 gram larutan NaCl 

mengndung 5 gram padatan NaCl dan 95 gram air. Berdasarkan contoh 

tersebut dapat disimpulkan bahwa rumus % massa dapat dituliskan sebagai 

berikut : 

%	 	 = 	
	 	
	

× 100% 

b. Persen Volume ( % Volume ) 

Persen volume menyatakan besarnya volume zat terlarut yang terdapat dalam 

100 mL larutan. Misalnya larutan HCl 10% berarti setiap 100 mL larutan 

tersebut mengandung 10 mL HCl dan 90 mL air. Berdasarkan contoh tersebut 

dapat disimpulkan bahwa rumus % volume dapat dituliskan sebagai berikut: 

%	 	 = 	
	 	
	 × 100% 

 

c. Bagian Per Juta ( Bpj ) 

Bagian per juta menyatakan banyaknya bagian massa suatu komponen dalam 

sejuta bagian massa campuran atau banyaknya bagian volume suatu 

komponen dalam sejuta bagian volume campuran. Rumus penentuan bagian 

per juta ( bpj ) dapat dituliskan sebagai berikut : 

	 	 	 =
	 	
	 × 10  

	 

	 	 	 = 	
	 	
	 	 × 10  

d. Kadar Unsur dalam Suatu Senyawa atau Campuran 
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Perbandingan unsur merupakan perbandingan massa unsure-unsur dalam 

suatu senyawa. Perbandingan massa unsure-unsur dalam senyawa AyBz 

ditentukan sebagai berikut : 
	
	

=
	 ×
	 ×

 

Sementara itu, perbandinga massa unsur dalam senyawanya dirumuskan 

sebagai berikut : 

	 	 	
	 =

	 ×
 

Persentase unsur dalam senyawa merupakan persentase massa unsure tersebut dalam 

senyawa. Dengan demikian, kadar unsur dalam senyawa dapat ditentukan dengan 

rumus berikut : 

%	 	 = 	
	 	 	

	 × 100% =
	 ×

× 100% 

E. Model           : Pendekatan dan Model / Metode pembelajaran 

Pendekatan   :   Scientific  

Metode         :  Praktikum 

 

 

 

F. Media dan Sumber belajar  

1. Media : 

a.  Alat tulis menulis (spidol, whiteboard, penghapus, buku tulis dan pulpen). 

b.Alat Praktikum. 

2. Sumber Belajar: 

a.  LKS IPA Intan Pariwara (KIMIA) Peminatan Matematika dan Ilmu-Ilmu 

Alam.  

b.Panduan Praktikum Modifikasi Jurnal Yunita (2016). 
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G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Scientific  Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan a. Memberikan salam. 

b. Menanyakan kepada siswa 

kesiapan dan kenyamanan untuk 

belajar . 

c. Menanyakan kehadiran siswa. 

d. Memberi apersepsi kepada siswa 

berupa pertanyaan tentang materi 

yang lalu 

Apersepsi:  

e. Guru mengingatkan materi minggu lalu 

yaitu hukum dasar kimia. 

f. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

g. Guru memberikan soal pretest 

 

 

 

Mengamati 

 

Mengamati  

 

Mengasosiasi   

2 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 menit  

Inti  a. Guru Menjelaskan kepada siswa 

bahwa materi dapat di baca pada 

buku LKS kimia peminatan kelas 

X dan buku lainnya yang 

menunjang. 

b. Guru Menyajikan informasi kepada 

siswa tentang kadar zat. 

 

 

Mengumpulkan Data 

 

 

 

 

10 menit 
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c. Guru bertanya kepada siswa 

tentang materi yang disampaikan 

yang belum dimengerti siswa. 

d. Guru memberi arahan kepada 

siswa untuk berkumpul dengan 

kelompoknya. 

e. Guru memberi arahan bagaimana 

langkah-langkah praktikum yang 

akan dilakukan siswa. 

f. Guru memberikan lembar kerja 

siswa mengenai praktikum. 

g. Guru menyuruh siswa 

melaksanakan praktikum. 

h. Guru menanyakan ada yang masih 

belum jelas/ dimengerti siswa. 

i. Guru memberi arahan dan 

bimbingan kepada siswa. 

j. Guru menyuruh siswa 

mempresentasikan hasil praktikum 

didepan kelas kepada kelompok 

lain. 

k. Guru memberikan soal posttest. 

 

Mengamati  

Mengamati  

 

 

 

 

 

 

Mengumpulkan Data 

Menanya  

 

 

Mengkomunikasikan 

   

Mengasosiasi  

 

3 menit 

 

 

 

 

 

 

40 menit 

 

 

 

4 menit 

 

15 menit 

Penutup  a. Guru meminta siswa untuk belajar 

kembali dan mengerjakan laporan 

praktikum yang diberikan  

b. Guru menutup pelajaran 

Mengamati  1 menit  
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PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
 

1.  Pedoman Penilaian Kognitif 
 

1.1 Kisi-kisi soal pre-test post-tes 
 
Satuan   : SMA 
Kelas   : X 
Sub Materi  : kadar zat  

 

Indikator  Nomor Soal Aspek Berfikir 
1. Menuliskan rumus kadar zat 

suatu campuran 
 
 
 
  

2. Menghitung kadar zat suatu 
campuran  

1  
 
 
 
 
 
 

2 

C1 
 
 
 
 
 
 

C2 
Teknik      :   Tertulis dan dikerjakan secara individu 

Soal :  essay  

Isilah soal berikut dengan benar ! 

Pre-test 

1. Tuliskan rumus penentuan % massa suatu campuran ! 
2. Apabila dalam suatu percobaan, sebanyak 40 gram garam dapur dilarutkan dalam 

460 gram air. Hitunglah persen massa garam dalam larutan tersebut ! 
 

Pedoman penilaian 

No  Kunci jawaban  Aspek berfikir  Skor  
1 Rumus persen massa 

 
C1 2 
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%	 	 = 	
	 	
	 × 100% 

 
 

2 Diket : 
Massa NaCl = 40 gram 
Massa air = 460 gram 
Massa larutan = massa air + massa garam = 
460 gram + 40 gram = 500 gram. 
 
Ditanya : % massa garam ? 
 

%	 	 = 	
	 	
	 × 100% 

 

%	 	 = 	
40	

500	 × 100% 

 
%	 	 = 8	% 

 
Jadi, % massa garam dalam larutan sebesar 
8% 
 
Jumlah Skor 

C2  
2 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
2 
 

1 
 

1 
 
 
 

8 
 Jumlah Total   10 

 

Post-test 

Kerjakan soal-soal berikut 

1. Tuliskan rumus % volume suatu larutan ! 
2. Berapakah volume air yang harus ditambahkan ke dalam 450 mL asam klorida 

sehingga dihasilkan larutan asam klorida 36% ? 
 
 
 

Pedoman penilaian 
No  Kunci jawaban  Aspek 

berfikir  
Skor  

1  Rumus persen volume  
 

C1 2  
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%	 	 = 	
	 	
	 	 × 100% 

 
2 Diket : 

% volume larutan = 36% 
Volume zat terlarut = 250 mL 
 
Ditanya : volume larutan ? 
 

%	 	 = 	
	 	
	 	

× 100% 
 

36%	 = 	
450	

	 	 × 100% 
 

	 	 = 	
450	

36%	 × 100% 

	 	 = 1250	  
 
Volume larutan = volume air + volume zat 
terlarut, maka volume air = volume larutan – 
volume zat terlarut = 1250 mL – 450 mL = 800 
mL 
 
Jadi, air yang harus ditambahkan sebanyak 800 
mL. 
 
Jumlah Skor  

C2  
2 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
1 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
 

12 
 Jumlah Total  14 

 

PENILAIAN INDIVIDU 

Kognitif  

1. Tertulis : tes tertulis yang dilakukan oleh siswa secara individu 
 

Afektif  
Mengembangkan perilaku berkarakter, meliputi : 

1. Bertanya 
2. Menyampaikan pendapat 
3. Menanggapi pendapat orang lain 
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP 

Tabel Rubrik Penilaian Sikap 

No. Aspek Yang 

Dinilai 

Skor Keterangan 

1 Jujur dalam 

mengerjakan tes 

yang bersifat 

individu. 

2 Tidak pernah bertanya kepada teman sebangku 

pada saat tes. 

1 Pernah bertanya kepada teman sebangku pada saat 

tes. 

0 Selalu bertanya kepada teman sebangku pada saat 

tes. 

2 Disiplin dalam 

menyelesaikan 

tugas. 

2 Menyelesaikan tugas tepat waktu. 

1 Menyelesaikan tugas ketika mata pelajaran 

berakhir. 

0 Tugasnya tidak selesai tepat waktu. 

3 Bertanggung jawab 

ketika berakhirnya 

kerja kelompok 

2 Siswa membersihkan sampah yang berserakan serta 

bangku yang berantakan dirapikan. 

1 Siswa hanya membersihkan sampah yang 

berserakan tetapi bangku yang berantakan tidak 

dirapikan. Atau bangku yang berantakan dirapikan 

tetapi tidak membersihkan sampah. 

0 Siswa tidak membersihkan sampah yang 

berserakan dan tidak menrapikan bangku yang 

berantakan. 

4 Rasa Ingin tahu 2 Menunjukan rasa ingin tahu yang besar, antusias, 
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bertanya aktif dalam kegiatan kelompok. 

1 Menunjukan rasa ingin tahu, namun tidak terlalu 

antusias, dan baru aktif dalam kegiatan kelompok 

ketika disuruh. 

0 Tidak menunjukkan antusias dalam pengamatan, 

sulit terlibat aktif dalam kegiatan kelompok 

walaupun telah didorong untuk terlibat. 

5 Kerja sama dalam 

hal menyelesaikan 

tugas.. 

2 Terlibat aktif dan senantiasa membantu temannya 

dalam proses penyelesaian tugas atau saat sedang 

diskusi. 

1 Hanya sesekali terlibat selama proses penyelesaian 

tugas atau saat sedang diskusi. 

0 Tidak terlibat sama sekali dalam proses 

penyelesaian tugas atau saat sedang diskusi. 

 

= 	
	

	 % 

 

LEMBAR PENILAIAN SIKAP 

Petunjuk: 

1. Berilah skor pada tiap aspek yang dinilai sesuai dengan Rubrik Penilaian 

Sikap 

2. Hitung jumlah skor pada setiap siswa 

3. Tentukan nilai sikap siswa menggunakan rumus : 

= 	 	 	100% 
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Tabel Penilaian Sikap Siswa 

No. Nama Siswa 

Aspek Yang Dinilai 

Skor 

Total 
Nilai Jujur Disiplin 

Tanggung 

jawab 
Ingin tahu Kerja sama 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 

1. 
                 

 

2. 
                 

 

3. 
                 

 

4. 
                 

 

5. 
                 

 

Dst…                   
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

A. Identitas 

Identitas Sekolah  : MAN  02 Filial Pontianak 

Mata Pelajaran  : KIMIA 

Kelas / Semester  : X / Genap 

Sub Materi  : Pereaksi Pembatas 

Alokasi Waktu  : 90 menit  

Pertemuan   : 2 

 

 

B. Kompotensi Inti  

I.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli  (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia.  

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

LAMPIRAN B-7.2 
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4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

C. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar dari KI 1 :  

3.1 Menyadari adanya keteraturan struktur partikel materi sebagai wujud 

kebesaran Tuhan YME dan pengetahuan tentang struktur partikel materi 

sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya bersifat tentatif. 

Indikator :  

1. Mengagungkan kebesaran Tuhan YME. 

2. Menyadari bahwa ketentuan yang ditetapkan oleh Tuhan YME adalah yang 

terbaik bagi kita. 

Kompetensi Dasar dari KI 2 : 

2.1  Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu, disiplin,  jujur, 

objektif, terbuka, mampu membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, 

bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratis, komunikatif) dalam 

merancang dan melakukan percobaan serta berdiskusi yang diwujudkan 

dalam sikap sehari-hari. 

2.2 Menunjukkan perilaku kerja sama, santun, toleran, cinta damai dan peduli  

lingkungan serta hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam. 

2.3 Menunjukkan perilaku responsif,  dan proaktif  serta bijaksana sebagai  

wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

Indikator :  

1. Menunjukan rasa ingin tahu. 

2. Menunjukan perilaku jujur dalam mengerjakan soal yang diberikan dalam 

pembelajaran. 

3. Menunjukan perilaku tanggung jawab dalam diskusi kelompok. 
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4. Menunjukan perilaku disiplin tepat waktu dalam mengerjakan soal yang 

terkait. 

 

Kompetensi Dasar dari KI 3 : 

3.1 Membandingkan pereaksi pembatas dan pereaksi sisa serta menentukan 

jumlah molaritas dari pereaksi pembatas, pereaksi sisa dan produk melalui 

perhitungan. 

Indikator 

1.Mendefinisikan pengertian pereaksi pembatas dan pereaksi sisa. 

2.Menjelaskan perbedaan pereaksi pembatas dan pereaksi sisa dalam suatu 

reaksi. 

3.Menentukan pereaksi pembatas, pereaksi sisa dan molar produk dalam 

suatu reaksi. 

 

Kompetensi Dasar dari KI 4 :  

4.1 Merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil 

percobaan untuk mengetahui pereaksi pembatas dalam percobaan. 

Indikator 

1. Melakukan prcobaan pereaksi pembatas. 

  

 

D. TUJUAN 

Melalui praktikum ,mengamati dan membaca refrensi siswa dapat : 

1. Mendefinisikan pengertian pereaksi pembatas dan pereaksi sisa. 

2. Menentukan pereaksi pembatas dan pereaksi sisa dalam suatu reaksi 

melalui perhitungan. 
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3. Menghitung molar produk dalam suatu reaksi. 

4. Melakukan percobaan pereaksi pembatas. 

E. Materi pelajaran  

Pereaksi Pembatas 

Dalam reaksi kimia, apabila kedua zat direaksikan akan diperoleh dua kemungkinan. 

Yang pertama, kedua pereaksi tepat habis bereaksi dan yang kedua, salah satu 

pereaksi bersisa. Pereaksi yang habis bereaksi disebut dengan Pereaksi Pembatas. 

     Untuk menentukan pereaksi manakah yang menjadi pereaksi pembatas dapat 

dengan cara sebagai berikut : 

1. Nyatakan jumlah zat yang diketahui ke dalam mol. 

2. Bagilah jumlah mol masing-masing pereaksi dengan koefisien masing-

masing. 

3. Pereaksi dengan hasil pembagian terkecil adalah pereaksi pembatas. 

Perhatikan reaksi antara Aluminium dengan Oksigen membentuk Aluminium 

Oksida berikut ini. 

 

4Al(s) + 3O2(g) → 2Al2O3(s) 

 

( Diketahui jumlah Al 0,6 mol dan O2 0,4 mol ) 

 

Langkah pertama, karena mol masing-masing zat telah diketahui, bagilah mol zat 

dengan koefisien. 

Al memiliki koefisien 4, jadi , 	
	

= 	 , 	 	= 0,15 
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O2 memiliki koefisien 3, jadi , 	 = 0,13 

 

 Langkah kedua, lihat hasil pembagian terkecil 

          

       Pereaksi pembatas dalam reaksi diatas, adalah Oksigen 

Untuk mengetahui pereaksi sisa dari reaksi di atas, dengan cara : 

	
	 × ℎ	 	  

4
3 × 0,4 = 0,533	  

Hasilnya di kurangi mol Al yang pertama, yaitu 0,6 – 0,533 = 0,07 mol 

Diperoleh lah pereaksi sisa adalah aluminium sebanyak 0,07 mol. 

 

 

F. Model           : Pendekatan dan Model / Metode pembelajaran 

Pendekatan   :   Scientific  

Metode         :  Praktikum 

 

G. Media dan Sumber belajar  

Media : 

1. Alat tulis menulis (spidol, whiteboard, penghapus, buku tulis dan pulpen). 

2. Alat Praktikum. 
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Sumber Belajar: 

1. LKS IPA Intan pariwara (KIMIA) Peminatan Matematika dan Ilmu-Ilmu 

Alam.  

2. Panduan Praktikum Modifikasi dari Jurnal Yunita (2016). 

 

 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Scientific  Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan h. Memberikan salam. 

i. Menanyakan kepada siswa 

kesiapan dan kenyamanan untuk 

belajar . 

j. Menanyakan kehadiran siswa. 

k. Memberi apersepsi kepada siswa 

berupa pertanyaan tentang materi 

yang lalu 

Apersepsi:  

l. Guru mengingatkan materi minggu lalu 

yaitu hukum dasar kimia. 

m. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

n. Guru memberikan soal pretest 

 

 

 

Mengamati 

 

Mengamati  

 

Mengasosiasi   

2 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 menit  

Inti  l. Guru Menjelaskan kepada siswa 

bahwa materi dapat di baca pada 

buku LKS kimia peminatan kelas 
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X dan buku lainnya yang 

menunjang. 

m. Guru Menyajikan informasi kepada 

siswa tentang kadar zat. 

n. Guru bertanya kepada siswa 

tentang materi yang disampaikan 

yang belum dimengerti siswa. 

o. Guru memberi arahan kepada 

siswa untuk berkumpul dengan 

kelompoknya. 

p. Guru memberi arahan bagaimana 

langkah-langkah praktikum yang 

akan dilakukan siswa. 

q. Guru memberikan lembar kerja 

siswa mengenai praktikum. 

r. Guru menyuruh siswa 

melaksanakan praktikum. 

s. Guru menanyakan ada yang masih 

belum jelas/ dimengerti siswa. 

t. Guru memberi arahan dan 

bimbingan kepada siswa. 

u. Guru menyuruh siswa 

mempresentasikan hasil praktikum 

didepan kelas kepada kelompok 

lain. 

v. Guru memberikan soal posttest. 

 

Mengumpulkan Data 

 

 

Mengamati  

Mengamati  

 

 

 

 

 

 

Mengumpulkan Data 

Menanya  

 

 

Mengkomunikasikan 

   

Mengasosiasi  

10 menit 

 

 

 

3 menit 

 

 

 

 

 

 

40 menit 

 

 

 

4 menit 

 

15 menit 
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Penutup  c. Guru meminta siswa untuk belajar 

kembali dan mengerjakan laporan 

praktikum yang diberikan  

d. Guru menutup pelajaran 

Mengamati  1 menit  

 

PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
 

1. Pedoman Penilaian Kognitif 
 

a. Kisi-kisi soal pre-test post-test 
 
Satuan   : SMA 
Kelas   : X 
Sub Materi  : pereaksi pembatas 

 
 

Indikator  Aspek  No. soal 
1. Menyebutkan definisi 

pereaksi sisa dan 
pereaksi pembatas. 

C1 
 

1 

2. Menentukan  pereaksi 

pembatas dan 

pereaksi sisa dalam 

suatu reaksi melalui 

perhitungn. 

C3 2 

3. Menentukan produk 

hasil reaksi dalam 

suatu campuran. 

C2 3 
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Teknik      :   Tertulis dan dikerjakan secara individu 

Soal :  essay  

Isilah soal berikut dengan benar ! 

Pre-test 

1. Apa yang dimaksudkan dengan pereaksi pembatas ? 

2. Perhatikan reaksi kimia berikut : 

2S(s) + 3O2(g) → 2SO3(g) 

Pada reaksi diatas, direaksikan 6 mol S dengan 3 mol O2. Tentukan pereaksi 

pembatas dan pereaksi sisa ! 

3. 100 mL larutan AgNO3 0,1 mol dicampurkan dengan100 mL  larutan NaCl 0,01 

mol.  Persamaan reaksi yang terjadi di antara kedua larutan tersebut sebagai 

berikut : 

AgNO3(aq) + NaCl(aq) → AgCl(s) + NaNO3(aq)  ( sudah setara ) 

Hitunglah berapa mol pembentukan AgCl dari larutan tersebut ! 

 

Pedoman penilaian  

No Kunci jawaban Aspek 

berfikir 

Skor 

1  Pereaksi pembatas merupakan Pereaksi yang habis 

bereaksi,  ketika kedua larutan/campuran di reaksikan 

C1 2 

2 Diket : 

2S(s) + 3O2(g) → 2SO3(g)         

Mol S = 6 M 

Mol O2 = 3 M 

Ditanya : pereaksi pembatas dan pereaksi sisa ? 

                 2S(s)    + 3O2(g)       → 2SO3(g) 
Mula- 6 3 - 

C3   

 

2 

 

 

 

2 
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mula 
Reaksi  2

3 × 3	
= 2	  

3 2
3 × 3	
= 2	  

setimbang 6-2 = 4 mol - 2 mol 
 
S memiliki koefisien 2, jadi 	

	
= 	 	 	= 3 

O2 memiliki koefisien 3, jadi 	 = 1 
 

Dengan demikian yang menjadi pereaksi pembatasnya 

adalah O2 

Dan yang menjadi pereaksi sisa yaitu S. 

Jumlah Skor 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

12 
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3 Diket :  

Volume AgNO3 = 100 mL 

Volume NaCl = 100 mL 

Mol AgNO3 = 0,1 M 

Mol NaCl = 0,01 M 

Ditanya : pembentukan AgCl ? 

                  AgNO3(aq) + NaCl(aq) → AgCl(s) + NaNO3(aq) 

 
Mula-
mula 

0,1 0,01 - 

Reaksi  0,01 0,01 1
1

× 0,01
= 0,01	  

 
Setimbang  0,09 mol - 0,01 mol 

 
AgNO3 memiliki koefisien 1, jadi , 	

	
=

	 , 	 	= 0,1 
 
NaCl memiliki koefisien 1, jadi , 	 = 0,01 
 
Jadi, pembentukan mol AgCl sebanyak 0,01 mol. 
 

Jumlah Skor 

Jumlah total  

C2  

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

11 

25 

 
 

Post-test 

Kerjakan soal-soal berikut. 

1. Apa yag dimaksudkan dengan pereaksi sisa? 
2. Jika diketahui persamaan reaksi suatu percobaan sebagai berikut : 

NaHCO3(s) + CH3COOH(aq) → CH3COONa(aq) + CO2(g) + H2O(l) 
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 Jika dalam suatu reaksi antara 6 mol asam cuka (CH3COOH) dan 4 mol soda kue 

(NaHCO3).. Maka tentukan pereaksi pembatas dan pereaksi sisa ! 

3. Sebuah larutan X dicampurkan dengan larutan Y.  persamaan reaksi yang terjadi di 

antara kedua larutan tersebut sebagai berikut : 

3X(aq) + 6Y(aq) → 3 XY2  ( sudah setara ) 

jika diketahui mol X dan Y adalah  0,05 mol. Berapa molar pembentukan 3XY2 

dari campuran tersebut ? 

Pedoman penilaian  

No Kunci jawaban Aspek 

berfikir 

Skor 

1  Pereaksi sisa merupakan pereaksi yang masih tersisa 

setelah bereaksi,  ketika kedua larutan/campuran di 

reaksikan 

C1 2 

2 Diket : 

NaHCO3(s) + CH3COOH(aq) → CH3COONa(aq) + CO2(g) + 

H2O(l) 

Mol Soda kue = 4 M 

Mol Asam cuka = 6 M 

Ditanya : pereaksi pembatas dan pereaksi sisa ? 

                  NaHCO3(s)+CH3COOH(aq)→ 

CH3COONa(aq

) 

+CO2(g)+H2O(l

) 

 
Mula-
mula 

4 6 - 

C3  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 
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Reaksi  4 1
1 × 4	
= 4	  

1
1 × 4	
= 4	  

Setimbang  - 6-4 = 2 mol 4 mol 
 
Soda kue memiliki koefisien 1, jadi 	

	 	
=

	 	 	= 4 

Asam cuka memiliki koefisien 1 , jadi 	 = 6 
 

Dengan demikian yang menjadi pereaksi pembatasnya 

adalah soda kue. 

Dan pereaksi sisanya adalah asam cuka. 

 
Jumlah Skor 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

12 

3 Diket :  

Mol X = Mol Y = 0,05 M 

Ditanya : berapa pereaksi pembentukan  XY2 ? 

           3X(aq)        +  6Y(aq)       → 3 XY2 

 
Mula-mula 0,05 0,05 - 
Reaksi  3

6 × 0,05	
= 0,025	  

0,05 3
6 × 0,05	
= 0,025	  

Setimbang  0,05-0,025 = 
0,025 mol 

- 0,025 mol 

 
X memiliki koefisien 3, jadi , 	

	
= 	 , 	 	=

0,0167 
 
Y memiliki koefisien 6, jadi , 	 = 0,0083 
Jadi,  molar pembentukan XY2 sebanyak 0,025 mol. 
 

Jumlah Skor 

C2  

2 

 

 

 

2 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

1 

 

11 
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 Jumlah Total   25 

 

 

 

PENILAIAN INDIVIDU 

Kognitif  

1. Tertulis : tes tertulis yang dilakukan oleh siswa secara individu 
 

Afektif  
Mengembangkan perilaku berkarakter, meliputi : 

1. Bertanya 
2. Menyampaikan pendapat 
3. Menanggapi pendapat orang lain 

 
 

LEMBAR PENILAIAN SIKAP 

Tabel Rubrik Penilaian Sikap 

No. Aspek Yang 

Dinilai 

Skor Keterangan 

1 Jujur dalam 

mengerjakan tes 

yang bersifat 

individu. 

2 Tidak pernah bertanya kepada teman sebangku 

pada saat tes. 

1 Pernah bertanya kepada teman sebangku pada saat 

tes. 

0 Selalu bertanya kepada teman sebangku pada saat 

tes. 

2 Disiplin dalam 

menyelesaikan 

tugas. 

2 Menyelesaikan tugas tepat waktu. 

1 Menyelesaikan tugas ketika mata pelajaran 

berakhir. 
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0 Tugasnya tidak selesai tepat waktu. 

3 Bertanggung jawab 

ketika berakhirnya 

kerja kelompok 

2 Siswa membersihkan sampah yang berserakan serta 

bangku yang berantakan dirapikan. 

1 Siswa hanya membersihkan sampah yang 

berserakan tetapi bangku yang berantakan tidak 

dirapikan. Atau bangku yang berantakan dirapikan 

tetapi tidak membersihkan sampah. 

0 Siswa tidak membersihkan sampah yang 

berserakan dan tidak menrapikan bangku yang 

berantakan. 

4 Rasa Ingin tahu 

bertanya 

2 Menunjukan rasa ingin tahu yang besar, antusias, 

aktif dalam kegiatan kelompok. 

1 Menunjukan rasa ingin tahu, namun tidak terlalu 

antusias, dan baru aktif dalam kegiatan kelompok 

ketika disuruh. 

0 Tidak menunjukkan antusias dalam pengamatan, 

sulit terlibat aktif dalam kegiatan kelompok 

walaupun telah didorong untuk terlibat. 

5 Kerja sama dalam 

hal menyelesaikan 

tugas.. 

2 Terlibat aktif dan senantiasa membantu temannya 

dalam proses penyelesaian tugas atau saat sedang 

diskusi. 

1 Hanya sesekali terlibat selama proses penyelesaian 

tugas atau saat sedang diskusi. 

0 Tidak terlibat sama sekali dalam proses 

penyelesaian tugas atau saat sedang diskusi. 

 

= 	
	

	 % 
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP 

Petunjuk: 

1. Berilah skor pada tiap aspek yang dinilai sesuai dengan Rubrik Penilaian Sikap 

2. Hitung jumlah skor pada setiap siswa 

3. Tentukan nilai sikap siswa menggunakan rumus : = 	 	 	100% 
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Tabel Penilaian Sikap Siswa 

No. Nama Siswa 

Aspek Yang Dinilai 

Skor 

Total 
Nilai Jujur Disiplin 

Tanggung 

jawab 
Ingin tahu Kerja sama 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 

1. 
                 

 

2. 
                 

 

3. 
                 

 

4. 
                 

 

5. 
                 

 

Dst…                   
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SILABUS MATA PELAJARAN KIMIA 

(Peminatan Bidang MIPA) 

Satuan Pendidikan : MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 FILIAL 
Kelas   : X  
Kompetensi Inti  
KI 1  :   Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2  : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 

damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

 KI 3 : Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa 
ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

 KI 4 :   Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN B-8 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 

1.1. Menyadari  adanya 
keteraturan struktur 
partikel materi sebagai 
wujud kebesaran 
Tuhan YME dan 
pengetahuan tentang 
struktur partikel materi 
sebagai hasil pemikiran 
kreatif manusia yang 
kebenarannya bersifat 
tentatif. 

 

     

2.1. Menunjukkan perilaku 
ilmiah (memiliki rasa 
ingin tahu, disiplin,  
jujur, objektif, terbuka,  
mampu membedakan 
fakta dan opini, ulet, 
teliti, bertanggung 
jawab, kritis, kreatif, 
inovatif,  demokratis, 
komunikatif ) dalam 
merancang dan 
melakukan percobaan 
serta berdiskusi yang 
diwujudkan dalam 
sikap sehari-hari.   
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 

2.2. Menunjukkan perilaku 
kerjasama, santun,  
toleran, cinta damai 
dan peduli lingkungan 
serta hemat dalam 
memanfaatkan sumber 
daya alam.  

     

2.3. Menunjukkan perilaku 
responsif,  dan proaktif 
serta bijaksana sebagai   
wujud kemampuan 
memecahkan  masalah 
dan membuat 
keputusan. 

     

3.1.    Memahami hakikat ilmu 
kimia, metode ilmiah 
dan keselamatan kerja 
di laboratorium serta 
peran kimia dalam 
kehidupan. 

 

Hakikat dan Peran 
Kimia dalam 
kehidupan serta 
Metode Ilmiah  

 Peran kimia  dalam 
kehidupan. 

 Hakikat ilmu kimia  

 Metode ilmiah dan 
keselamatan kerja 

 

Mengamati (Observing) 

 Mengamati produk-produk kimia dalam kehidupan, 
misalnya sabun, detergen, pasta gigi, shampo, kosmetik, 
obat, susu, keju, mentega, minyak goreng, garam dapur,  
asam cuka dan lain lain. 

 Membaca artikel tentang peran kimia dalam perkembangan 
ilmu lain (farmasi, geologi, pertanian, kesehatan) dan peran 
kimia dalam menyelesaikan masalah global. 

 Membaca artikel tentang hakikat ilmu kimia, metode ilmiah 
dan keselamatan kerja di laboratorium.  

Menanya  (Questioning) 

Tugas  
 Membuat 

laporan tentang 
hakikat ilmu 
kimia, metode 
ilmiah dan 
keselamatan 
kerja di 
laboratorium 
serta peran kimia 
dalam 
kehidupan. 

Observasi 

 Sikap ilmiah 

2 mgg x 3 jp  Buku teks 
kimia 

 Literatur 
lainnya 

 Encarta 
Encyclopedia 

 Lembar kerja 4.1. Menyajikan hasil 
pengamatan tentang 
hakikat ilmu kimia, 
metode ilmiah dan 
keselamatan kerja 
dalam mempelajari 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 

kimia serta peran kimia 
dalam kehidupan. 

 Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hasil 
pengamatan, misalnya:  
- Apa yang dipelajari dalam kimia? 
- Apa manfaatnya belajar kimia dan kaitannya dengan 

karir masa depan? 

Mengumpulkan Data (Experimenting) 

 Mengkaji literatur tentang peran kimia dalam kehidupan, 
perkembangan IPTEK, dan dalam menyelesaikan masalah 
global. 

 Mengunjungi laboratorium untuk mengenal alat-alat dan 
bahan kimia serta tata tertib laboratorium. 

 Mendiskusikan kerja seorang ilmuwan kimia dalam 
melakukan penelitian untuk memperoleh produk kimia 
menggunakan metode ilmiah meliputi: penemuan masalah, 
perumusan masalah, kajian pustka, menentukan variabel, 
membuat hipotesis, melakukan percobaan dan mengolah 
data serta membuat laporan. 

 Merancang dan melakukan percobaan terkait kerja ilmiah, 
misalnya menentukan variabel yang mempengaruhi 
kelarutan gula dalam air. 

Mengasosiasi  (Associating) 

 Menyimpulkan hasil pengamatan dan diskusi tentang 
hakikat ilmu kimia, metode ilmiah dan keselamatan kerja di 
laboratorium serta peran kimia dalam kehidupan.  

saat diskusi dan 
presentasi 
dengan lembar 
pengamatan 

Portofolio 
 Laporan 

pengamatan 
Tes 
 Tertulis  

membuat bagan / 
skema tentang 
hakikat kimia, 
metode ilmiah 
dan keselamatan 
kerja serta peran 
kimia dalam 
kehidupan   
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 

Mengkomunikasikan   (Communicating) 

 Mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi tentang 
hakikat ilmu kimia, metode ilmiah dan keselamatan kerja di 
laboratorium serta peran kimia dalam kehidupan dengan 
tata bahasa yang benar. 

3.2. Menganalisis  
perkembangan model 
atom  

Struktur Atom dan 
Tabel Periodik 

 Partikel partikel 
penyusun atom 

 Nomor atom dan 
nomor massa  

 Isotop, isobar, isoton 

 Perkembangan model 
atom 
 

 Konfigurasi elektron 
dan diagram orbital   

 Bilangan kuantum 
dan bentuk orbital. 

 Sistem periodik unsur 
(sifat keperiodikan 
unsur) 

Mengamati (Observing) 

 Mengamati partikel partikel penyusun atom dan  
menentukan nomor atom dan nomor massa suatu unsur 
serta Isotop, isobar, isoton 

 Mengamati perkembangan model atom untuk menentukan 
konfigurasi elektron, diagram orbital, bilangan kuantum dan 
bentuk orbital serta hubungannya dengan letak unsur dalam 
tabel periodik. 

 Mengamati perkembangan tabel periodik unsur untuk 
menentukan golongan dan perioda berdasarkan kulit dan 
subkulit atom serta sifat keperiodikan unsur 

Menanya  (Questioning) 

 Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan partikel partikel 
penyusun atom, misalnya: adakah unsur yang sama 
mempunyai netron berbeda? 

 Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan struktur 
atom, misalnya: bagaimana partikel dasar tersusun dalam 
atom (konfigurasi elektron)?  dimana kemungkinan 

Tugas : 

 Membuat peta 
konsep tentang 
perkembangan 
model atom dan 
perkembangan 
tabel periodik 
serta mempre-
sentasikannya 

Observasi 

 Sikap ilmiah 
saat diskusi dan 
presentasi 
dengan lembar 
pengamatan 

Portofolio 
 Peta konsep 

 
Tes tertulis  uraian:  

7 mgg x 3 jp  Buku teks 
kimia 

 Literatur 
lainnya 

 Encarta 
Encyclopedia 

 Lembar kerja      

 

3.3. Menganalisis  struktur 
atom berdasarkan teori 
atom Bohr dan teori 
mekanika kuantum. 

3.4. Menganalisis 
hubungan konfigurasi 
elektron dan diagram 
orbital untuk  
menentukan letak 
unsur dalam tabel 
periodik dan  sifat-sifat 
periodik unsur. 

4.2. Mengolah dan 
menganalisis  
perkembangan model 
atom. 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 

4.3. Mengolah dan 
menganalisis truktur 
atom berdasarkan teori 
atom Bohr dan teori 
mekanika kuantum.  

 

 

keberadaan elektron dalam orbital (bilangan kuantum)?  

 Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tabel periodik, 
misalnya: apa dasar pengelompokan unsur dalam tabel 
periodik, bagaimana hubungan konfigurasi elektron dengan 
letak unsur dalam tabel periodik, apa yang menyebabkan 
keteraturan sifat unsur dalam tabel periodik? 

Mengumpulkan Data (Experimenting) 

 Mengamati nomor atom dan nomor massa beberapa unsur 
dalam tabel periodik untuk menentukan jumlah elektron, 
proton dan netron unsur tersebut.   

 Menganalisis  jumlah proton, elektron, dan netron suatu 
unsur untuk menentukan isotop, isobar dan isoton.  

 Menganalisis perkembangan model atom untuk menentukan 
konfigurasi elektron, diagram orbital, bilangan kuantum dan 
bentuk orbital serta hubungannya dengan letak unsur dalam 
tabel periodik. 

 Menganalisis tabel dan grafik hubungan antara nomor atom 
dengan sifat keperiodikan unsur (jari-jari atom, energi 
ionisasi, afinitas elekton, dan keelektronegtifan)  

Mengasosiasi   (Associating) 

 Menyimpulkan bahwa golongan dan perioda unsur 
ditentukan oleh nomor atom dan konfigurasi elektron. 

 Menyimpulkan adanya hubungan antara konfigurasi 

 Menentukan 
jumlah elektron, 
proton, dan 
netron dalam 
atom 

 Menentukan 
konfigurasi 
elektron dan 
diagram orbital   

 Menentukan 
bilangan 
kuantum dan 
bentuk orbital 

 Menganalisis  
letak unsur 
dalam tabel 
periodik 
berdasarkan 
konfigurasi 
elektron 

 Menganalisis  
kecenderungan 
sifat 
keperiodikan 
unsur dalam satu 
golongan atau 
periode berdasar 
kan data 

4.4. Menyajikan hasil 
analisis hubungan 
konfigurasi elektron 
dan diagram orbital 
untuk menentukan  
letak unsur dalam tabel 
periodik dan sifat-sifat 
periodik unsur.  
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elektron  suatu unsur dengan sifat keperiodikan unsur (jari-
jari atom, energi ionisasi, afinitas elekton, dan 
keelektronegtifan)  

Mengkomunikasikan (Communicating) 

 Mempresentasikan perkembangan teori  atom dan 
perkembangan tabel periodik unsur dengan menggunakan 
tata bahasa yang benar.  

3.5. Membandingkan 
proses pembentukan 
ikatan ion, ikatan 
kovalen, ikatan 
kovalen koordinasi dan 
ikatan logam serta 
interaksi antar partikel 
(atom, ion, molekul) 
materi dan 
hubungannya dengan 
sifat fisik materi. 

Ikatan Kimia 
 Struktur Lewis 
 Ikatan ion dan ikatan 

kovalen 
 Ikatan  kovalen 

koordinasi 
 Senyawa kovalen 

polar dan non polar. 
 Ikatan logam 
 Gaya antar molekul 
 Sifat fisik senyawa. 

 

 

 

Mengamati (Observing) 

 Mengamati struktur Lewis beberapa unsur. 
 Membaca  tabel titik leleh beberapa senyawa ion dan 

senyawa kovalen 
 Membaca titik didih senyawa hidrogen halida.  
Menanya  (Questioning) 
 Bagaimana hubungan antara susunan elektron valensi 

dengan struktur Lewis? 
 Dari tabel titik leleh muncul pertanyaan, mengapa ada 

senyawa yang titik lelehnya rendah dan ada yang titik 
lelehnya tinggi? 

 Mengapa atom logam cenderung melepaskan elektron 
sedangkan atom nonlogam cenderung menerima elektron?  

 Mengapa atom oksigen dapat mengikat dua atom hidrogen 
sedangkan atom nitrogen dapat mengikat tiga atom 
hidrogen? 

Tugas : 

 Merancang 
percobaan 
tentang 
kepolaran 
senyawa 

Observasi 
 Sikap ilmiah 

dalam mencatat 
data hasil 
percobaan 

Portofolio 

 Laporan 
percobaan 

 

  6 mgg x 3 jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buku teks 
kimia 

 Literatur 
lainnya 

 Encarta 
Encyclopedia 

 Lembar kerja      

 

 

 

 

 

 

3.6. Menganalisis  
kepolaran senyawa. 

3.7. Menganalisis  teori 
jumlah pasangan 
elektron  di sekitar inti 
atom (Teori Domain 
Elektron) untuk 
menentukan bentuk 
molekul. 
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4.5. Mengolah dan 
menganalisis 
perbandingan proses 
pembentukan  ikatan 
ion,  ikatan kovalen,  
ikatan kovalen 
koordinasi, dan ikatan 
logam serta interaksi 
antar partikel (atom, 
ion, molekul) materi 
dan hubungannya 
dengan sifat fisik 
materi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apakah ada hubungan antara ikatan kimia dengan sifat fisis 
senyawa?  

 Mengapa titik didih air tinggi pada hal air mempunyai massa 
molekul relatif  kecil? 

Mengumpulkan Data (Experimenting) 
 Mengingatkan susunan elektron valensi dalam orbital. 
 Menggambarkan awan elektron valensi berdasarkan susunan 

elektron dalam orbital. 
 Menganalisis pembentukan senyawa berdasarkan 

pembentukan ikatan (berhubungan dengan kecenderungan 
atom untuk mencapai kestabilan). 

 Membandingkan proses terbentuknya ikatan ion dan ikatan 
kovalen. 

 Menganalisis penyebab perbedaan titik leleh antara senyawa 
ion dan kovalen.  

 Menganalisis beberapa contoh pembentukan senyawa 
kovalen dan senyawa ion. 

 Menganalisis beberapa contoh senyawa kovalen tunggal, 
kovalen rangkap dua, kovalen rangkap tiga dan kovalen 
koordinasi. 

 Menganalisis sifat logam dengan proses pembentukan ikatan 
logam. 

 Menganalisis hubungan antara keelektronegatifan unsur 
dengan kecenderungan interaksi antar molekulnya 

 Menganalisis pengaruh interaksi antarmolekul terhadap sifat 
fisis materi. 

 Merancang  percobaan kepolaran beberapa senyawa 

Tes tertulis uraian 

 Membandingka
n proses  
pemben-tukan 
ion dan ikatan 
kovalen. 

 Membedakan 
ikatan kovalen 
tunggal dan 
ikatan kovalen 
rangkap 

 Menganalisis 
kepolaran 
senyawa 

 Menganalisis 
hubungan antara 
jenis ikatan 
dengan sifat 
fisis senyawa 

 Menganalisis 
bentuk molekul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Merancang, 
melakukan, dan 
menyimpulkan serta 
menyajikan hasil 
percobaan kepolaran 
senyawa.    

4.7. Meramalkan bentuk 
molekul berdasarkan 
teori jumlah pasangan 
elektron di sekitar inti 
atom (Teori Domain 
Elektron). 
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 Bentuk molekul 

 

 

 

 

(mewakili senyawa kovalen, kovalen polar dan senyawa 
ionik)  serta mempresentasikan hasilnya untuk menyamakan 
persepsi. 

 Melakukan percobaan terkait kepolaran beberapa senyawa 
(mewakili senyawa kovalen, kovalen polar dan senyawa 
ionik). 

 Mengamati dan mencatat hasil percobaan kepolaran  
senyawa. 

 Menganalisis dan menyimpulkan hasil percobaan  dikaitkan 
dengan data keelektronegatifan.  

Mengasosiasi  (Associating) 
 Menganalisis konfigurasi elektron dan struktur Lewis dalam 

proses pembentukan ikatan kimia. 
 Menyimpulkan bahwa jenis ikatan kimia berpengaruh 

kepada sifat fisik materi. 
Mengkomunikasikan  (Communicating) 
 Menyajikan hasil analisis perbandingan pembentukan ikatan.  
 Menyimpulkan hasil percobaan tentang kepolaran senyawa 

dan mempresentasikan dengan menggunakan bahasa yang 
benar. 

Mengamati  (Observing) 
 Mengamati bentuk molekul beberapa senyawa melalui 

gambar/ molymod/animasi. 

Menanya  (Questioning) 
 Bagaimana menentukan bentuk molekul suatu senyawa? 
 Bagaimana hubungan antara bentuk molekul dengan 
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kepolaran senyawa? 
Mengumpulkan Data (Experimenting) 
 Mengkaji literatur untuk meramalkan  bentuk molekul dan 

mengkaitkan hubungan bentuk molekul dengan kepolaran 
senyawa. 

Mengasosiasi (Associating)  
 Menyimpulkan bentuk molekul berdasarkan teori jumlah 

pasangan elektron di sekitar inti atom. 
 Menyimpulkan hubungan bentuk molekul dengan kepolaran 

senyawa. 
Mengkomunikasikan  (Communicating) 
 Menyajikan gambar bentuk molekul berdasarkan  teori 

jumlah pasangan elektron di sekitar inti atom. 
 Menyajikan  hubungan kepolaran senyawa dengan bentuk 

molekul. 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.     Menganalisis sifat  
larutan elektrolit dan 
larutan nonelektrolit 
berdasarkan daya 
hantar listriknya. 

Larutan elektrolit   dan 
nonelektrolit  

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati (Observing) 
 Mengkaji literatur tentang larutan elektrolit dan 

nonelektrolit. 
Menanya  (Questioning) 
 Mengajukan  pertanyaan apakah semua larutan dapat 

menghantarkan arus listrik? Mengapa ketika banjir orang 
bisa tersengat arus listrik? Apa manfaat larutan elektrolit 
dalam kehidupan? 

Mengumpulkan Data (Experimenting) 
 Merancang percobaan untuk menyelidiki  sifat larutan 

berdasarkan daya  hantar listrik dan mempresentasikan 
hasilnya untuk menyamakan persepsi. 

Tugas  
 Membuat peta 

konsep tentang 
larutan 
elektrolit dan 
nonelektrolit 

 Merancang 
percobaan  

Observasi   
 Sikap ilmiah 

saat merancang 
dan melakukan 

2 mgg x 3 jp 

 

 

 

 

 

 

 Buku teks 
kimia 

 Literatur 
lainnya 

 Encarta 
Encyclopedia 

 Lembar kerja      

 

 

 

 

4.8. Merancang, 
melakukan, dan 
menyimpulkan serta 
menyajikan hasil 
percobaan untuk 
mengetahui sifat 
larutan elektrolit dan 
larutan non- elektrolit . 
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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Melakukan percobaan.daya hantar listrik pada  beberapa 
larutan. 

 Mengamati dan mencatat data hasil percobaan.daya hantar 
listrik pada beberapa larutan. 

Mengasosiasi   (Associating) 
 Menganalisis data hasil percobaan untuk menyimpulkan sifat 

larutan berdasarkan daya hantar listriknya (larutan elektrolit 
dan larutan non-elektrolit). 

 Mengelompokkan larutan berdasarkan jenis ikatan dan 
menjelaskannya. 

 Menyimpulkan bahwa larutan elektrolit dapat berupa 
senyawa ion atau senyawa kovalen polar 

Mengkomunikasikan   (Communicating) 
 Menyajikan laporan hasil percobaan tentang daya  hantar 

listrik larutan  elektrolit kuat,  larutan elektrolit lemah, dan 
larutan nonelektrolit.  

percobaan serta 
saat presentasi 
dengan lembar 
pengamatan 

Portofolio 

 Peta konsep 

 Laporan 
percobaan 

Tes tertulis uraian 
 Menganalisis 

penyebab larutan 
elektrolit dapat 
menghantarkan 
arus listrik 

 Mengelompokka
n larutan 
elektrolit dan 
nonelektrolit 
serta larutan 
elektrolit kuat 
dan elektrolit 
lemah berdasar-
kan data 
percobaan. 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Menganalisis  Reaksi Oksidasi dan Mengamati  (Observing) Tugas  4 mgg x 3 jp  Buku teks 
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perkembangan konsep 
reaksi oksidasi-reduksi 
serta menentukan 
bilangan oksidasi atom 
dalam molekul atau 
ion. 

Reduksi 

 Konsep reaksi 
oksidasi - reduksi 

 Bilangan oksidasi 
unsur dalam senyawa 
atau ion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengamati ciri-ciri perubahan kimia (reaksi kimia),  
misalnya buah (apel, kentang atau pisang) yang dibelah dan 
dibiarkan di udara terbuka serta mengamati karat besi untuk 
menjelaskan reaksi oksidasi-reduksi. 

 Menyimak penjelasan tentang perkembangan konsep reaksi 
oksidasi-reduksi dan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa 
atau ion. 

Menanya (Questioning) 

 Mengajukan  pertanyaan mengapa buah apel, kentang atau 
pisang yang tadinya berwarna putih setelah dibiarkan di 
udara menjadi berwarna coklat? Mengapa besi bisa berkarat? 

 Bagaimana menentukan bilangan oksidasi unsur dalam 
senyawa atau ion? 

Mengumpulkan Data (Experimenting) 

 Merancang  percobaan reaksi pembakaran dan serah terima 
elektron  serta mempresentasikan hasilmya untuk 
menyamakan persepsi. 

 Melakukan percobaan reaksi pembakaran dan serah terima 
elektron. 

 Mengamati dan mencatat hasil percobaan reaksi pembakaran 
dan serah terima elektron. 

 Mendiskusikan hasil kajian  literatur untuk menjawab 
pertanyaan tentang bilangan oksidasi unsur dalam senyawa 

 Merancang 
percobaan reaksi 
pembakaran dan 
serah terima 
elektron 

Observasi 

 Sikap ilmiah saat 
merancang dan 
melakukan 
percobaan serta 
saat presentasi 
dengan lembar 
pengamatan 

Portofolio 

 Laporan 
percobaan 

 
Tes tertulis  

 Menganalisis 
unsur yang 
mengalami 
oksidasi dan 
unsur yang 
mengalami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kimia 

 Literatur 
lainnya 

 Encarta 
Encyclopedia 

 Lembar kerja      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. Menerapkan aturan 
IUPAC untuk 
penamaan senyawa 
anorganik dan organik 
sederhana. 

4.9. Merancang, 
melakukan, dan 
menyimpulkan serta 
menyajikan hasil 
percobaan reaksi 
oksidasi-reduksi. 

4.10. Menalar aturan IUPAC  
dalam penamaan  
senyawa anorganik dan 
organik sederhana.   
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 Tata nama senyawa 

 

 

atau ion. 

Mengasosiasi   (Associating) 

 Menganalisis data untuk menyimpulkan reaksi pembakaran 
dan serah terima elektron  

 Menuliskan reaksi pembakaran hasil percobaan. 

 Menyamakan jumlah unsur sebelum dan sesudah reaksi. 

 Berlatih menuliskan persamaan reaksi pembakaran. 

 Menuliskan reaksi serah terima elektron hasil percobaan. 

 Berlatih menuliskan persamaan reaksi serah terima elektron. 

 Menganalisis dan menyimpulkan bilangan oksidasi unsur 
dalam senyawa atau ion. 

Mengkomunikasikan   (Communicating) 
 Menyajikan  hasil percobaan reaksi pembakaran dan serah 

terima elektron. 
 Menyajikan  penyelesaian penentuan bilangan oksidasi unsur 

dalam senyawa atau ion. 

 

Mengamati  (Observing) 
 Mengkaji literatur tentang tata nama senyawa anorganik dan 

organik sederhana menurut aturan IUPAC. 
Menanya  (Questioning) 
 Bagaimana menerapkan aturan IUPAC untuk memberi nama 

reduksi 

 Menuliskan 
persamaan 
reaksi oksidasi 
reduksi 

 Menganalisis 
bilangan 
oksidasi unsur 
dalam senyawa 
atau ion 

 Memberi nama 
senyawa-
senyawa kimia 
menurut aturan 
IUPAC  
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senyawa.  

Mengumpulkan Data (Experimenting) 
 Mengkaji literatur  untuk menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan tata nama senyawa anorganik dan organik 
sederhana menurut aturan IUPAC. 

 Mendiskusikan aturan IUPAC untuk memberi nama 
senyawa. 

Mengasosiasi  (Associating) 

 Menyimpulkan penerapan aturan tata nama  senyawa 
anorganik dan organik sederhana menurut aturan IUPAC. 

 Berlatih memberi nama senyawa sesuai aturan IUPAC. 

Mengkomunikasikan   (Communicating) 

 Menyajikan penerapan aturan tata nama senyawa anorganik 
dan organik sederhana menurut aturan IUPAC. 

3.11. Menerapkan konsep 
massa atom relatif dan 
massa molekul relatif, 
persamaan reaksi,  
hukum-hukum dasar 
kimia, dan  konsep mol 
untuk menyelesaikan 
perhitungan kimia 

Stoikiometri 

 Massa atom relatif 
(Ar) dan Massa 
molekul relatif (Mr) 

 Persamaan reaksi 

 Hukum dasar kimia 

-  hukum Lavoisier 
-  hukum Proust 

Mengamati  (Observing) 

 Membaca literatur tentang  massa atom relatif dan massa 
molekul relatif, persamaan reaksi, hukum dasar kimia dan 
konsep mol. 

 Mengkaji literatur tentang penerapan konsep mol dalam 
perhitungan kimia.  

Menanya (Questioning) 

 Mengajukan pertanyaan  bagaimana cara menentukan massa 

Tugas  

 Merancang 
percobaan 
untuk 
membuktikan 
hukum 
Lavoisier 

Observasi  
 Sikap ilmiah 

7  mgg x 3 jp 

 

 

 
 

 

 Buku teks 
kimia 

 Literatur 
lainnya 

 Encarta 
Encyclopedia 

 Lembar kerja      

 

4.11. Mengolah dan 
menganalisis data 
terkait massa atom 
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relatif dan  massa 
molekul relatif, 
persamaan reaksi,  
hukum-hukum dasar 
kimia,  dan konsep mol 
untuk  menyelesaikan 
perhitungan kimia. 

 
 

-  hukum Dalton 

-  hukum Gay   
   Lussac 

-  hukum Avogadro 

 Konsep Mol 

- massa molar 
- volume molar gas 
- Rumus empiris  
  dan rumus molekul. 

- Senyawa hidrat. 

- Kadar zat 
(persentase massa, 
persentase volume, 
bagian per Juta atau 
part per million, 
molaritas, molalitas, 
fraksi mol). 

 Perhitungan kimia  

- hubungan antara 
jumlah mol, 
partikel, massa dan 
volume gas dalam 
persamaan reaksi.  

- Pereaksi pembatas 

 

atom relatif dan massa molekul relatif suatu senyawa?  

 Bagaimana cara menyetarakan  persamaan reaksi? 

 Bagaimana membedakan rumus empiris dengan rumus 
molekul?  

 Mengapa terbentuk senyawa hidrat? 

 Bagaimana menentukan kadar zat? 

 Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan 
konsep mol dalam perhitungan kimia.  

Mengumpulkan Data (Experimenting) 
 Mendiskusikan cara menentukan massa atom relatif dan 

massa molekul relatif.   

 Mendiskusikan cara menyetarakan persamaan reaksi.  

 Merancang  percobaan untuk membuktikan hukum Lavoisier 
serta mempresentasikan hasil rancangan untuk menyamakan 
persepsi. 

 Melakukan percobaan untuk membuktikan hukum Lavoisier. 

 Mengamati dan mencatat data hasil percobaan hukum 
Lavoisier. 

 Mendiskusikan hukum Proust , hukum Dalton, hukum Gay 
Lussac dan hukum Avogadro. 

 Mendiskusikan  massa molar, volume molar gas,  rumus 
empiris dan rumus molekul serta senyawa hidrat. 

saat diskusi, 
merancang dan 
melakukan 
percobaan 
dengan lembar 
pengamatan 

Portofolio 

 Laporan 
percobaan 

Tes tertulis uraian 

 Menentukan 
massa atom 
relatif (Ar) dan 
massa molekul 
relatif (Mr) 

 Menentukan  
rumus empiris 
dan rumus 
molekul serta 
senyawa hidrat. 

 Menentukan 
kadar zat dalam 
campuran 

 Menyetarakan 
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 Mendiskusikan penentuan kadar zat dalam campuran. 

 Menganalisis konsep mol untuk  menyelesaikan perhitungan 
kimia (hubungan antara jumlah mol, partikel, massa dan 
volume gas dalam persamaan reaksi serta pereaksi 
pembatas). 

Mengasosiasi   (Associating) 

 Berlatih menghitung massa atom relatif dan  massa molekul 
relatif  

 Berlatih menyetarakan persamaan reaksi. 

 Menganalisis data untuk membuktikan  hukum Lavoisier. 

 Menganalisis hasil kajian untuk menyimpulkan hukum 
Proust , hukum Dalton, hukum Gay Lussac dan hukum 
Avogadro. 

 Berlatih menentukan massa molar dan volume molar gas. 

 Menghubungkan rumus empiris dengan rumus molekul  

 Menghitung banyaknya molekul air dalam  senyawa hidrat 

 Menghitung banyaknya zat dalam campuran (% massa, % 
volum, bpj, molaritas, molalitas, dan fraksi mol) . 

 Menyimpulkan penggunakan konsep mol untuk  
menyelesaikan perhitungan kimia. 

Mengkomunikasikan  (Communicating) 

 Menyajikan cara menentukan massa atom relatif dan massa 

persamaan 
reaksi 

 Menerapkan 
konsep mol 
dalam 
perhitungan 
kimia 
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molekul relatif serta persamaan reaksi.   

 Menyajikan hasil percobaan  untuk membuktikan hukum 
Lavoisier. 

 Mempresentasikan hasil kajian tentang hukum Proust, 
hukum Dalton, hukum Gay Lussac dan hukum Avogadro. 

 Menyajikan cara menentukan rumus empiris dan rumus 
molekul serta senyawa hidrat. 

 Menyajikan penentuan kadar zat dalam campuran. 

 Menyajikan penerapan konsep mol untuk menyelesaikan 
perhitungan kimia. 
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Daftar Isi 
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MAN 02 FILIAL PONTIANAK 
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PERCOBAAN I 
PENENTUAN KADAR ZAT 

 

Kompetensi Dasar   : Mengolah dan menganalisis data terkait massa atom relative 
dan massa molekul relative, persamaan reaksi, hokum-hukum 
dasar kimia, dan konsep mol untuk menyelesaikan 
perhitungan kimia. 

Indikator  : Menghitung kadar zat dalam suatu campuran melalui 
percobaan. 

Tujuan  : Siswa mampu menghitung kadar zat dalam suatu campuran 
melalui praktikum. 

Materi  

Kadar Zat 

Kadar zat dalam campura merupakan banyaknya komponen zat tersebut dalam 

campurannya. Kadar zat dalam campuran diungkapkan dalam bentuk persen 

massa ( % massa ), persen volume ( % volume ), dan bagian per juta (bpj). 

a.  Persen Massa ( % Massa ) 

Persen massa menyatakan banyaknya zat terlarut dalam 100 gram larutan. 

Satuan ini digunakan apabila zat terlarut berupa padatan. Misalnya suatu 

larutan mengandung 5% NaCl. Hal ini berarti setiap 100 gram larutan 

NaCl mengndung 5 gram padatan NaCl dan 95 gram air. Berdasarkan 

contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa rumus % massa dapat dituliskan 

sebagai berikut : 

%	 	 = 	
	 	
	 × 100% 

b. Persen Volume ( % Volume ) 

Persen volume menyatakan besarnya volume zat terlarut yang terdapat 

dalam 100 mL larutan. Misalnya larutan HCl 10% berarti setiap 100 mL 

larutan tersebut mengandung 10 mL HCl dan 90 mL air. Berdasarkan 

contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa rumus % volume dapat 

dituliskan sebagai berikut: 
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%	 	 = 	
	 	
	 × 100% 

 

c. Bagian Per Juta ( Bpj ) 

Bagian per juta menyatakan banyaknya bagian massa suatu komponen 

dalam sejuta bagian massa campuran atau banyaknya bagian volume suatu 

komponen dalam sejuta bagian volume campuran. Rumus penentuan 

bagian per juta ( bpj ) dapat dituliskan sebagai berikut : 

	 	 	 =
	 	
	 × 10  

	 

	 	 	 = 	
	 	
	 	 × 10  

d. Kadar Unsur dalam Suatu Senyawa atau Campuran 

Perbandingan unsur merupakan perbandingan massa unsure-unsur dalam 

suatu senyawa. Perbandingan massa unsure-unsur dalam senyawa AyBz 

ditentukan sebagai berikut : 
	
	 =

	 ×
	 ×  

Sementara itu, perbandinga massa unsur dalam senyawanya dirumuskan 

sebagai berikut : 

	 	 	
	 =

	 ×
 

Persentase unsur dalam senyawa merupakan persentase massa unsure tersebut 

dalam senyawa. Dengan demikian, kadar unsur dalam senyawa dapat ditentukan 

dengan rumus berikut : 

%	 	 = 	
	 	 	

	 × 100% =
	 ×

× 100% 
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Alat :  

Nama  Jumlah  Fungsi  
Gelas kaca 1 buah Sebagai wadah. 
 

Bahan :  

Nama  Jumlah  
Cangkang telur puyuh 1 buah telur 
Cuka makan ½ botol 
 

Cara kerja : 

1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 
2. Bersihkan cangkang telur terlebih dahulu menggunakan air. 
3. Setelah bersih, masukkan cangkang telur ke dalam gelas. 
4. Kemudian, tambahkan cuka makan ke dalam gelas secukupnya ( sampai 

cangkang telur tenggelam ). 
5. Amatilah yang terjadi dan jangan lupa dicatat. 

Tabel Data Pengamatan  
Reaktan  Produk  Hasil pengamatan  

 
 
 
 
 
 

  

 
Analisis Data 
Untuk menganalisis data, silahkan menjawab pertanyaan dibawah ini : 

1. Tuliskan rumus % massa dan % volume suatu zat ? 
2. Jika dalam percobaan, diketahui massa cangkang telur adalah 150 gram 

dan massa larutan 350 gram. Hitunglah persen massa dari cangkang telur 
dalam campuran tersebut ! 

3. Apabila suatu larutan memiliki volume 600 mL dan volume zat terlarutnya 
200 mL. Hitunglah persen volume dari larutan tersebut ! 

4. Berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan, apa yang terjadi pada 
cangkang telur setelah di tambahkan asam cuka ? jelaskan ? 

 

Setiap kelompok menyiapkan diri untuk presentasi hasil percobaan dan analisis 
data. 
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PERCOBAAN II 
IDENTIFIKASI PEREAKSI PEMBATAS 

 
Kompetensi Dasar   : Mengolah dan menganalisis data terkait massa atom relative 

dan massa molekul relative, persamaan reaksi, hokum-hukum 
dasar kimia, dan konsep mol untuk menyelesaikan 
perhitungan kimia. 

Indikator  : Menentukan reaksi pembatas dalam suatu reaksi. 

Tujuan  : Siswa mampu menentukan reaksi pembatas dalam suatu 
reaksi   melalui praktikum dan perhitungan. 

Materi  

Reaksi Pembatas 

      Dalam reaksi kimia, apabila kedua zat direaksikan akan diperoleh dua 
kemungkinan. Yang pertama, kedua pereaksi tepat habis bereaksi dan yang kedua, 
salah satu pereaksi bersisa. Pereaksi yang habis bereaksi disebut dengan Pereaksi 
Pembatas. 

     Untuk menentukan pereaksi manakah yang menjadi pereaksi pembatas dapat 
dengan cara sebagai berikut : 

1. Nyatakan jumlah zat yang diketahui ke dalam mol. 
2. Bagilah jumlah mol masing-masing pereaksi dengan koefisien masing-

masing. 
3. Pereaksi dengan hasil pembagian terkecil adalah pereaksi pembatas. 
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	 × ℎ	 	  

4
3 × 0,4 = 0,533	  

      Perhatikan reaksi antara Aluminium dengan Oksigen 
membentuk Aluminium Oksida berikut ini. 
 
4Al(s) + 3O2(g) → 2Al2O3(s) 
 
( Diketahui jumlah Al 0,6 mol dan O2 0,4 mol ) 
 
Langkah pertama, karena mol masing-masing zat telah 
diketahui, bagilah mol zat dengan koefisien. 
Al memiliki koefisien 4, jadi , 	

	
= 	 , 	 	= 0,15 

O2 memiliki koefisien 3, jadi , 	 = 0,13 
 
 Langkah kedua, lihat hasil pembagian terkecil 
          
       Pereaksi pembatas dalam reaksi diatas, adalah Oksigen 

Untuk mengetahui pereaksi sisa dari reaksi di atas, dengan cara : 

Hasilnya di kurangi mol Al yang pertama, yaitu 0,6 – 0,533 = 0,07 mol 

Diperoleh lah pereaksi sisa adalah aluminium sebanyak 0,07 mol. 
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Alat : 

Nama  Jumlah  Fungsi  
Sendok makan 1 buah  Sebagai alat untuk 

mengambil soda kue. 
Piring kaca 1 buah Sebagai wadah alkohol. 
Gelas takar 1 buah Sebagai alat ukur untuk 

air jeruk. 
Gelas kaca 1 buah Sebagai wadah soda kue. 
 

Bahan : 

Nama  Jumlah  
Soda kue 1 sendok 
Jeruk   7 buah 
alkohol 1 sendok  
 

Cara kerja : 

1. Persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan di atas meja. 
2. Ambil 2 sendok makan soda kue, kemudian tuangkan ke dalam gelas kaca. 
3. Selanjutnya, tambahkan air jeruk sebanyak 20mL ( 1 sendok teh ). 
4. Amatilah reaksi yang terjadi. Jangan lupa dicatat . 
5. Selanjutnya, siapkan piring kaca. 
6. Tuangkan alkohol sebanyak 1 sendok teh di atas piring. 
7. Diamkan selama 10 menit. 
8. Amatilah yang terjadi pada alkohol, asam cuka dan soda kue. 
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Tabel Data pengamatan 

Reaktan  Produk  Pereaksi 
pembatas  

Pereaksi 
sisa  

Hasil pengamatan   

     

     

 

Analisis Data 

Untuk menganalisis data, jawablah pertanyaan dibawah ini : 

1. Diketahui massa soda kue ( NaHCO3 ) adalah 50 gram, dan massa asam 
cuka ( CH3COOH ) adalah 10 gram. Jika diketahui Mr soda kue dan asam 
cuka berturut-turut adalah 84 dan 60. Tentukan berapa molaritas dari 
kedua zat tersebut? 
NaHCO3(s) + CH3COOH(aq) → CH3COONa(aq) + CO2(g) + H2O(l) 
 

2. Tentukan reaksi pembatas dari campuran asam cuka dan soda kue ? ( 
berdasarkan hitungan soal no.1 ) 
 
 

3. Jelaskan reaksi apa yang terjadi ketika soda kue dan asam cuka di 
campurkan (berdasarkan percobaan)? 
 

4. Jika methanol di biarkan di udara, apa yang akan terjadi? Siapa yang 
menjadi pereaksi pembatas? (berdasarkan percobaan). 

 

Setiap kelompok menyiapkan diri untuk presentasi hasil percobaan dan analisis 
data 

 

 

 

 



 
 

198 
 

Daftar Pustaka 

Wulandari, E.T,Margono N.Y., dan Qurniawati, Annik.2016. KIMIA:Peminatan 
Matematika dan Ilmu-Ilmu Alam. Klaten : PT. Intan Pariwara. 

Yunita, W., Cahyono, E., dan Wijayati, N. 2016. Pengembangan KIT 
STOIKIOMETRI Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa 
Melalui Pembelajaran Scientific Approach. Journal of Innovative Science 
Education. 5 (1) : 63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

199 
 

L 

A 

M 

P 

I 

R 

A 

N 

C 

 

 



 
 

200 
 

REKAPITULASI HASIL LEMBAR VALIDASI  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Mata Pelajaran/SubMateri : Kimia/ Kadar zat 

Judul Penelitian : Implementasi Praktikum Berbasis Lingkungan Pada 

Materi Stoikiometri Untuk Meningkatkan Keterampilan 

Proses Sains dan Hasil belajar Siswa Kelas X MAN 2 

Filial Pontianak 

Peneliti  : Shella Rupadi Sandra Dewi 

Petunjuk Pengisian : 

1. Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan memilih: 

5   =Baik (sesuai, jelas, tepat guna, operasional) 

4   =Cukup baik (sesuai, jelas, tepat guna, kurang operasional) 

4   =Kurang baik (sesuai, jelas, tidak tepat guna, kurang operasional) 

6       =Tidak baik (tidak sesuai, tidak jelas, tidak tepat guna, tidak operasional) 

4. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon menuliskan kritik/saran pada kolom yang 

disediakan. 

5. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket penilaian ini, saya ucapkan 

terimakasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN C-1.1 
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Penilaian ditinjau dari beberapa aspek  

No. Aspek yang dinilai  Penilai   
I II  

1 RPP telah memuat :   
i. Kompetensi dasar 

j. Indikator  

k. Tujuan pembelajaran 

l. Materi ajar 

m. Model/pendekatan/strategi/metode/teknik 

pembelajaran 

n. Kegiatan pembelajaran 

o. Alat/bahan/sumber belajar 

p. Penilaian  

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

2 Kegiatan pembelajaran dalam RPP memenuhi 
tahap: 

  

m. Kegiatan pendahuluan  

n. Kegiatan inti 

o. Kegiatan penutup 

4 
4 
4 

4 
4 
4 

D 
D 
D 

3 RPP telah mengakomodasi kompetensi, 
indikator, penilaian dan alokasi waktu:  

  

d. Kesesuaian dengan kompetensi  

e. Indikator mengacu pada kompetensi dasar  

f. Kesesuaian indikator dengan alokasi waktu  

p. Indikator dapat dan mudah diukur  

q. Indikator mengandung kata kerja operasional  

r. Penilaian pembelajaran tepat 

4 
4 
 

4 
4 
 

4 
4 

3 
3 
 
4 
4 
 
3 
3 

D 
D 
 

D 
D 
 

D 
D 

Kesimpulan  LD  
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REKAPITULASI HASIL LEMBAR VALIDASI  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Mata Pelajaran/SubMateri : Kimia/ Pereaksi Pembatas 

Judul Penelitian : Implementasi Praktikum Berbasis Lingkungan Pada 

Materi Stoikiometri Untuk Meningkatkan Keterampilan 

Proses Sains dan Hasil belajar Siswa Kelas X MAN 2 

Filial Pontianak 

Peneliti  : Shella Rupadi Sandra Dewi 

Petunjuk Pengisian : 

1. Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan memilih: 

4 =Baik (sesuai, jelas, tepat guna, operasional) 

3=Cukup baik (sesuai, jelas, tepat guna, kurang operasional) 

7 =Kurang baik (sesuai, jelas, tidak tepat guna, kurang operasional) 

1=Tidak baik (tidak sesuai, tidak jelas, tidak tepat guna, tidak operasional) 

2. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon menuliskan kritik/saran pada kolom yang 

disediakan. 

3. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket penilaian ini, saya ucapkan 

terimakasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

LAMPIRAN C-1.2 
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Penilaian ditinjau dari beberapa aspek  

No. Aspek yang dinilai  Penilai   
I II  

1 RPP telah memuat :   
i. Kompetensi dasar 

j. Indikator  

k. Tujuan pembelajaran 

l. Materi ajar 

m. Model/pendekatan/strategi/metode/teknik 

pembelajaran 

n. Kegiatan pembelajaran 

o. Alat/bahan/sumber belajar 

p. Penilaian  

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
3 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

2 Kegiatan pembelajaran dalam RPP memenuhi 
tahap: 

  

a. Kegiatan pendahuluan  

b. Kegiatan inti 

c. Kegiatan penutup 

4 
4 
4 

4 
4 
4 

D 
D 
D 

3 RPP telah mengakomodasi kompetensi, 
indikator, penilaian dan alokasi waktu:  

  

a. Kesesuaian dengan kompetensi  

b. Indikator mengacu pada kompetensi dasar  

c. Kesesuaian indikator dengan alokasi waktu  

d. Indikator dapat dan mudah diukur  

e. Indikator mengandung kata kerja operasional  

f. Penilaian pembelajaran tepat 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

Kesimpulan  LD  
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REKAPITULASI HASIL VALIDASI SOAL PRE_TEST  

KADAR ZAT 

Mata Pelajaran/SubMateri : Kimia/ Kadar Zat 

Judul Penelitian : Implementasi Praktikum Berbasis Lingkungan Pada 

Materi Stoikiometri Untuk Meningkatkan Keterampilan 

Proses Sains dan Hasil belajar Siswa Kelas X MAN 2 

Filial Pontianak 

Peneliti  : Shella Rupadi Sandra Dewi 

Petunjuk Pengisian : 

4. Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan memilih: 
1 : Jika soal SANGAT TIDAK SESUAI. 
2 : Jika soal TIDAK SESUAI. 
3 : Jika soal SESUAI. 
4 : Jika soal SANGAT SESUAI. 

5. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon menuliskan kritik/saran pada kolom yang 
disediakan. 

6. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket penilaian ini, saya ucapkan 
terimakasih. 

Nomor 
soal 

Aspek yang diamati Penilai  Keterangan  
I II 

1 Kesesuaian soal dengan indicator 
pembelajaran. 

4 4 D 

Kejelasan petunjuk pengerjaan soal. 4 3 D 
Kejelasan maksud soal. 4 3 D 
Kesesuaian bahasa yang digunakan 
pada soal dengan kaidah bahasa 
Indonesia. 

4 4 D 

Kalimat soal tidak mengandung arti 
ganda. 

4 4 D 

2 Kesesuaian soal dengan indikator 
pembelajaran. 

4 4 D 

Kejelasan petunjuk pengerjaan soal. 4 3 D 
Kejelasan maksud soal. 4 3 D 
Kesesuaian bahasa yang digunakan 
pada soal dengan kaidah bahasa 
Indonesia. 

4 4 D 

Kalimat soal tidak mengandung arti 
ganda. 

4 4 D 

Kesimpulan  LD  
   

  

LAMPIRAN C-2.1 
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REKAPITULASI HASIL VALIDASI SOAL POST_TEST  

KADAR ZAT 

Mata Pelajaran/SubMateri : Kimia/ Kadar Zat 
Judul Penelitian : Implementasi Praktikum Berbasis Lingkungan Pada 

Materi Stoikiometri Untuk Meningkatkan Keterampilan 
Proses Sains dan Hasil belajar Siswa Kelas X MAN 2 
Filial Pontianak 

Peneliti  : Shella Rupadi Sandra Dewi 
Petunjuk Pengisian : 
1. Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan memilih: 

1 : Jika soal SANGAT TIDAK SESUAI. 
2 : Jika soal TIDAK SESUAI. 
3 : Jika soal SESUAI. 
5 : Jika soal SANGAT SESUAI. 

2. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon menuliskan kritik/saran pada kolom yang 
disediakan. 

4. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket penilaian ini, saya ucapkan 
terimakasih. 

Nomor 
soal 

Aspek yang diamati Penilai  Keterangan 
I II 

1 Kesesuaian soal dengan indikator 
pembelajaran. 

4 4 D 

Kejelasan petunjuk pengerjaan soal. 4 3 D 
Kejelasan maksud soal. 4 3 D 
Kesesuaian bahasa yang digunakan 
pada soal dengan kaidah bahasa 
Indonesia. 

4 4 D 

Kalimat soal tidak mengandung arti 
ganda. 

4 4 D 

2 Kesesuaian soal dengan indikator 
pembelajaran. 

4 4 D 

Kejelasan petunjuk pengerjaan soal. 4 3 D 
Kejelasan maksud soal. 4 3 D 
Kesesuaian bahasa yang digunakan 
pada soal dengan kaidah bahasa 
Indonesia. 

4 4 D 

Kalimat soal tidak mengandung arti 
ganda. 

4 4 D 

Kesimpulan  LD  
                 

 

 

LAMPIRAN C-2.2 
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REKAPITULASI HASIL VALIDASI SOAL PRE_TEST  

PEREAKSI PEMBATAS 

Mata Pelajaran/SubMateri : Kimia/ Pereaksi Pembatas 
Judul Penelitian : Implementasi Praktikum Berbasis Lingkungan Pada 

Materi Stoikiometri Untuk Meningkatkan Keterampilan 
Proses Sains dan Hasil belajar Siswa Kelas X MAN 2 
Filial Pontianak 

Peneliti  : Shella Rupadi Sandra Dewi 
Petunjuk Pengisian : 
4. Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan memilih: 

1 : Jika soal SANGAT TIDAK SESUAI. 
2 : Jika soal TIDAK SESUAI. 
3 : Jika soal SESUAI. 
6 : Jika soal SANGAT SESUAI. 

5. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon menuliskan kritik/saran pada kolom yang 
disediakan. 

6. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket penilaian ini, saya ucapkan 
terimakasih. 

Nomor 
soal 

Aspek yang diamati Penilai  Keterangan  
I II 

1 Kesesuaian soal dengan indikator 
pembelajaran. 

4 4 D 

Kejelasan petunjuk pengerjaan soal. 4 3 D 
Kejelasan maksud soal. 4 4 D 
Kesesuaian bahasa yang digunakan 
pada soal dengan kaidah bahasa 
Indonesia. 

4 4 D 

Kalimat soal tidak mengandung arti 
ganda. 

4 4 D 

2 Kesesuaian soal dengan indikator 
pembelajaran. 

4 4 D 

Kejelasan petunjuk pengerjaan soal. 4 3 D 
Kejelasan maksud soal. 4 3 D 
Kesesuaian bahasa yang digunakan 
pada soal dengan kaidah bahasa 
Indonesia. 

4 4 D 

Kalimat soal tidak mengandung arti 
ganda. 

4 4 D 

3 Kesesuaian soal dengan indikator 
pembelajaran. 

4 4 D 

Kejelasan petunjuk pengerjaan soal. 4 3 D 
Kejelasan maksud soal. 4 3 D 
Kesesuaian bahasa yang digunakan 
pada soal dengan kaidah bahasa 

4 3 D 

LAMPIRAN C-2.3 
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Indonesia. 
Kalimat soal tidak mengandung arti 
ganda. 

4 4 D 

Kesimpulan  LD  
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REKAPITULASI HASIL VALIDASI SOAL POST_TEST  

PEREAKSI PEMBATAS 

Mata Pelajaran/SubMateri : Kimia/ Pereaksi Pembatas 
Judul Penelitian : Implementasi Praktikum Berbasis Lingkungan Pada 

Materi Stoikiometri Untuk Meningkatkan Keterampilan 
Proses Sains dan Hasil belajar Siswa Kelas X MAN 2 
Filial Pontianak 

Peneliti  : Shella Rupadi Sandra Dewi 
Petunjuk Pengisian : 
4. Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan memilih: 

1 : Jika soal SANGAT TIDAK SESUAI. 
2 : Jika soal TIDAK SESUAI. 
3 : Jika soal SESUAI. 
7 : Jika soal SANGAT SESUAI. 

5. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon menuliskan kritik/saran pada kolom yang 
disediakan. 

6. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket penilaian ini, saya ucapkan 
terimakasih. 

Nomor 
soal 

Aspek yang diamati Penilai  Keterangan  
I II 

1 Kesesuaian soal dengan indikator 
pembelajaran. 

4 4 D 

Kejelasan petunjuk pengerjaan soal. 4 3 D 
Kejelasan maksud soal. 4 4 D 
Kesesuaian bahasa yang digunakan 
pada soal dengan kaidah bahasa 
Indonesia. 

4 4 D 

Kalimat soal tidak mengandung arti 
ganda. 

4 4 D 

2 Kesesuaian soal dengan indikator 
pembelajaran. 

4 4 D 

Kejelasan petunjuk pengerjaan soal. 4 3 D 
Kejelasan maksud soal. 4 3 D 
Kesesuaian bahasa yang digunakan 
pada soal dengan kaidah bahasa 
Indonesia. 

4 3 D 

Kalimat soal tidak mengandung arti 
ganda. 

4 3 D 

3 Kesesuaian soal dengan indikator 
pembelajaran. 

4 4 D 

Kejelasan petunjuk pengerjaan soal. 4 3 D 
Kejelasan maksud soal. 4 3 D 
Kesesuaian bahasa yang digunakan 
pada soal dengan kaidah bahasa 

4 4 D 

LAMPIRAN C-2.4 
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Indonesia. 
Kalimat soal tidak mengandung arti 
ganda. 

4 4 D 

Kesimpulan  LD  
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REKAPITULASI HASIL VALIDASI LEMBAR OBSERVASI 

KETERAMPILAN PROSES 

PERTEMUAN I 

Mata Pelajaran/SubMateri : Kimia/ Kadar Zat 
Judul Penelitian : Implementasi Praktikum Berbasis Lingkungan Pada 

Materi Stoikiometri Untuk Meningkatkan Keterampilan 
Proses Sains dan Hasil belajar Siswa Kelas X MAN 2 
Filial Pontianak 

Peneliti  : Shella Rupadi Sandra Dewi 
Petunjuk Pengisian : 
6. Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan memilih: 

1 : Jika soal SANGAT TIDAK SESUAI. 
2 : Jika soal TIDAK SESUAI. 
3 : Jika soal SESUAI. 
5 : Jika soal SANGAT SESUAI. 

7. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon menuliskan kritik/saran pada kolom yang 
disediakan. 

8. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket penilaian ini, saya ucapkan 
terimakasih. 
Aspek 

penilaian  
Kriteria penilaian  Penilai  Keterangan 

I II 
Petunjuk  c. Petunjuk didalam lembar 

observasi sudah dinyatakan 
dengan jelas. 

4 4 D 

d. Penggunaan bahasa didalam 
petunjuk menggunakan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar. 

4 4 D 

Kelayakan Isi  e. Indikator penilaian lembar 
observasi sudah sesuai dengan 
aspek yang hendak diukur.  

4 4 D 

f. Keterangan pada rubrik penilaian 
sudah sesuai dengan indikator 
dan aspek yang hendak diukur.  

4 4 D 

g. Aspek dan indikator yang akan 
diamati sudah jelas dan spesifik 
sehingga dapat diamati oleh 
observer.  

4 3 D 

h. Rumusan aspek dan indikator 
penilaian sudah dilengkapi 
dengan pedoman penilaian ( 
penskoran ).  

4 3 D 

Pernyataan  c. Pernyataan didalam rubrik 
penilaian sudah sesuai dengan 
aspek dan indikator yang hendak 
diukur.  

4 4 D 

LAMPIRAN C-3.1 
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d. Penyataan didalam rubrik 
penilaian sudah menggunakan 
bahasa Indonesia yang baik dan 
benar. 

4 4 D 

kesimpulan  LD  
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REKAPITULASI HASIL VALIDASI LEMBAR OBSERVASI 

KETERAMPILAN PROSES 

PERTEMUAN II 

Mata Pelajaran/SubMateri : Kimia/ Pereaksi Pembatas 
Judul Penelitian : Implementasi Praktikum Berbasis Lingkungan Pada 

Materi Stoikiometri Untuk Meningkatkan Keterampilan 
Proses Sains dan Hasil belajar Siswa Kelas X MAN 2 
Filial Pontianak 

Peneliti  : Shella Rupadi Sandra Dewi 
Petunjuk Pengisian : 
4. Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan memilih: 

1 : Jika soal SANGAT TIDAK SESUAI. 
2 : Jika soal TIDAK SESUAI. 
3 : Jika soal SESUAI. 
4 : Jika soal SANGAT SESUAI. 

5. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon menuliskan kritik/saran pada kolom yang 
disediakan. 

6. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket penilaian ini, saya ucapkan 
terimakasih. 
Aspek 

penilaian  
Kriteria penilaian  Penilai  Keterangan 

I II 
Petunjuk  c. Petunjuk didalam lembar 

observasi sudah dinyatakan 
dengan jelas. 

4 4 D 
 
 
 

d. Penggunaan bahasa didalam 
petunjuk menggunakan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar. 

4 4 D 

Kelayakan Isi  e. Indikator penilaian lembar 
observasi sudah sesuai dengan 
aspek yang hendak diukur.  

4 4 D 

f. Keterangan pada rubrik penilaian 
sudah sesuai dengan indikator 
dan aspek yang hendak diukur.  

4 4 D 

g. Aspek dan indikator yang akan 
diamati sudah jelas dan spesifik 
sehingga dapat diamati oleh 
observer.  

4 3 D 

h. Rumusan aspek dan indikator 
penilaian sudah dilengkapi 
dengan pedoman penilaian ( 
penskoran ).  

4 3 D 

Pernyataan  c. Pernyataan didalam rubrik 
penilaian sudah sesuai dengan 

4 4 D 
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aspek dan indikator yang hendak 
diukur.  

d. Penyataan didalam rubrik 
penilaian sudah menggunakan 
bahasa Indonesia yang baik dan 
benar. 

4 4 D 

kesimpulan  LD  
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REKAPITULASI HASIL VALIDASI PANDUAN PRAKTIKUM 

STOIKIOMETRI 

Mata Pelajaran/SubMateri : Kimia/ Kadar Zat dan Pereaksi Pembatas 
Judul Penelitian : Implementasi Praktikum Berbasis Lingkungan Pada 

Materi Stoikiometri Untuk Meningkatkan Keterampilan 
Proses Sains dan Hasil belajar Siswa Kelas X MAN 2 
Filial Pontianak 

Peneliti  : Shella Rupadi Sandra Dewi 
Petunjuk Pengisian : 
4. Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan memilih: 

1 : Jika soal SANGAT TIDAK SESUAI. 
2 : Jika soal TIDAK SESUAI. 
9. : Jika soal SESUAI. 

10. : Jika soal SANGAT SESUAI. 
5. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon menuliskan kritik/saran pada kolom yang 

disediakan. 
6. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket penilaian ini, saya ucapkan 

terimakasih. 
Aspek 

penilaian  
Kriteria penilaian  Penilai  Keterangan 

I II 
Aspek 
petunjuk 

d. Petunjuk yang ada di panduan 
dinyatakan dengan jelas. 

4 4 D 

e. Tujuan pembelajaran didalam 
panduan sudah pembelajaran. 

4 4 D 

f. Materi pada panduan sesuai 
dengan indikator pembelajaran.  

4 4 D 

Kelayakan isi e. Isi panduan memiliki keluasan 
dan kedalaman materi sesuai 
indikator RPP  

4 3 D 

f. Isi panduan sesuai dengan 
perkembangan ilmu. 

4 4 D 

g. Isi panduan menumbuhkan 
kreativitas, rasa ingin tahu dan 
keterampilan proses sains siswa. 

4 4 D 

h. Penyajian panduan 
menggunakan bahasa Indonesia 
yang baik dan benar. 

4 4 D 

Prosedur c. Urutan kerja di panduan sesuai 
dengan tujuan pembelajaran. 

4 4 D 

d. Penggunaan bahasa didalam 
prosedur sudah menggunakan 
bahasa Indonesia yang baik dan 
benar. 

4 3 D 
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Pertanyaan  c. Pertanyaan didalam panduan 
sudah sesuai dengan tujuan 
pembelajaran. 

4 4 D 

d. Penggunaan bahasa pada 
pertanyaan sudah menggunakan 
bahasa Indonesia yang baik dan 
benar. 

4 4 D 

Kesimpulan  LD  
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PERHITUNGAN VALIDASI ISI INSTRUMENT 
 
1. Validasi RPP Pertemuan I dan Pertemuan II 

 
PERHITUNGAN VALIDASI 2 AHLI 

	 = 	 = 	 = 1,  (Kriteria Validasi Isi Sangat Tinggi) 

 
2. Validasi Soal Kadar Zat 

 
Soal Pretest 

 
PERHITUNGAN VALIDASI 2 AHLI 

	 = 	 = 	 = 1,  (Kriteria Validasi Isi Sangat Tinggi) 

 
Soal Postest 

 
PERHITUNGAN VALIDASI 2 AHLI 

	 = 	 = 	 = 1,  (Kriteria Validasi Isi Sangat Tinggi) 

 

3. Validasi Soal Pereaksi Pembatas 
 

Soal Pretest 
 

PERHITUNGAN VALIDASI 2 AHLI 

	 = 	 = 	 = 1,  (Kriteria Validasi Isi Sangat Tinggi) 

 
Soal Postest 

 

PERHITUNGAN VALIDASI 2 AHLI 

	 = 	 = 	 = 1,  (Kriteria Validasi Isi Sangat Tinggi) 
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4. Validasi Lembar Keterampilan Proses Pertemuan I & II 
 

PERHITUNGAN VALIDASI 2 AHLI 

	 = 	 = 	 = 1,  (Kriteria Validasi Isi Sangat Tinggi) 

 
 

5. Validasi Panduan Praktikum Pertemuan I & II 
 

PERHITUNGAN VALIDASI 2 AHLI 

	 = 	 = 	 = 1,  (Kriteria Validasi Isi Sangat Tinggi) 
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TABEL BANTU RELIABILITAS UJI COBA SOAL 
POSTEST PERTEMUAN I 

 
NO KODE 

SISWA 
SOAL 
NO. 1 

SOAL 
NO.2 

∑Xi ∑Xi2 

Xi Xi2 Xi Xi2 

1 MF 2 4 12 144 14 196 
2 FW 2 4 12 144 14 196 
3 DS 1 1 10 100 11 121 
4 BI 2 4 12 144 14 196 
5 NA 2 4 12 144 14 196 
6 AR 1 1 10 100 11 121 
7 SU 2 4 12 144 14 196 
8 NW 2 4 12 144 14 196 
9 RH 1 1 12 144 13 169 
10 MR 2 4 10 100 12 144 
11 ISr 2 4 11 121 13 169 
12 ISe 2 4 11 121 13 169 
13 ND 2 4 12 144 14 196 
14 US 2 4 8 64 10 100 
15 MLH 2 4 12 144 14 196 
16 AM 2 4 12 144 14 196 
17 LM 2 4 10 100 12 144 
18 FS 2 4 12 144 14 196 
19 VA 2 4 9 81 11 121 
20 MA 1 1 12 144 14 196 
21 HM 1 1 12 144 13 169 
22 ML 2 4 12 144 14 196 
23 SN 2 4 8 144 14 196 
24 MD 1 1 12 144 13 169 
25 RA 2 4 8 64 10 100 
26 MI 2 4 12 144 14 196 

∑Xi 46 86 287 3219 338 4440 
σi

2 0,17 1,96   
 
 Perhitungan  reliabilitas 

	= ( − 1)(1−
⅀

) 

 

Untuk menghitung ∑  
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∑ = 	
	( ) 	

= 	
( )

= 0,07  

 

Untuk menghitung  

= 0,17 + 1.96 = 2,13 

 

Maka,  

	= ( )(1− ⅀ ) = 	 1− ,
,

= 0,87 ( Tingkat Reliabilitas 

Sangat Tingi 
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TABEL BANTU RELIABILITAS UJI COBA SOAL 

POSTEST PERTEMUAN II 
 

NO KODE 
SISWA 

SOAL 
NO. 1 

SOAL 
NO.2 

SOAL 
NO.3 

∑Xi ∑Xi2 

Xi Xi2 Xi Xi2 Xi Xi2 

1 MF 2 4 10 100 11 121 23 529 
2 FW 2 4 12 144 9 81 23 529 
3 DS 2 4 10 100 9 81 23 529 
4 BI 2 4 12 144 10 100 24 576 
5 NA 2 4 12 144 10 100 24 576 
6 AR 1 1 10 100 11 121 22 484 
7 SU 2 4 10 100 8 64 20 400 
8 NW 2 4 12 144 6 36 20 400 
9 RH 1 1 12 144 8 64 21 441 
10 MR 2 4 10 100 11 121 23 529 
11 ISr 2 4 8 64 10 100 20 400 
12 ISe 2 4 11 121 10 100 23 529 
13 ND 2 4 10 100 11 121 23 529 
14 US 2 4 8 64 8 64 18 324 
15 MLH 2 4 12 144 9 81 23 529 
16 AM 2 4 12 144 9 81 23 529 
17 LM 2 4 10 100 9 81 21 441 
18 FS 2 4 12 144 11 121 25 625 
19 VA 2 4 10 100 11 121 23 529 
20 MA 2 4 10 100 11 121 23 529 
21 HM 1 1 10 100 10 100 21 441 
22 ML 2 4 12 144 10 100 24 576 
23 SN 2 4 8 144 9 81 19 361 
24 MD 1 1 12 144 9 81 22 484 
25 RA 2 4 8 64 11 121 21 441 
26 MI 2 4 12 144 8 64 22 484 

∑Xi 48 92 275 2961 249 2427 574 12744 
σi

2 0,13 2,01 1,62   
 
 Perhitungan  reliabilitas 

	= ( − 1)(1−
⅀

) 

 

Untuk menghitung ∑  

∑ = 	
	( ) 	

= 	
( )

= 2,76  
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Untuk menghitung  

= 0,13 + 2,01 + 1,62	 = 3,76 

 

Maka,  

	= ( )(1− ⅀ ) = 	 1− ,
,

= 0,70 ( Tingkat Reliabilitas 

Tinggi ) 
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Pertanyaan dalam Apersepsi dan Respon Siswa 

Pertemuan I 

Guru : “ Kalian tahu garam?’’ 

Siswa : tahu ibu 

Guru : ‘’ Pernah melihat garam di rumah?’’ 

Siswa : pernah  

Guru : ‘’ Bahan baku untuk membuat garam itu apa?’’ 

Siswa : air laut 

Guru : ‘’ Kira-kira tahukah kalian berapa banyak air laut yang diperlukan untuk 

membuat 100 gram garam ?’’ 

Siswa : tidak tahu 

 

 

Pertemuan II 

Guru : ‘’Apakah kalian pernah mencoba memutihkan gigi?’’ 

Siswa : Pernah 

Guru : ‘’ Bagaimana caranya?’’ 

Siswa : sikat gigi 3 x sehari 

Guru : ‘’ Tahu tidak kalau pasta yang digunakan untuk memutihkan gigi itu 

adalah salah satu aplikasi langsung dari pereaksi pembatas?’’ 

Siswa : tidak tahu, baru tahu sekarang bu. 
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Pertanyaan Siswa & Jawaban Guru dalam Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan I 

Siswa : ‘’ Bagaimana cara mencari volume larutan dalam suatu larutan jika yang 

diketahui % volumenya saja?’’ 

Guru : Jika yang diketahui % volume larutannya maka tentukan terlebih dahulu 

berapa % zat terlarut dan zat pelarut dalam larutan. Ingat, larutan adalah campuran 

antara zat terlarut dan zat pelarut. Misalnya siswa A memiliki larutan HCl 10%, 

artinya setiap 100mL larutan milik A mengandung 10 mL HCl dan 90 mL air. 

Jadi, 10 mL HCl sebagai zat terlarut dan 90 mL air adalah zat pelarut. 

Kemudian dapat dihitung berapa % volume larutan dari HCl 10%. Caranya 

dengan menggunakan rumus % volume. Sampai disini paham? 

Siswa : paham bu 
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REKAPITULASI NILAI SISWA KELAS X IIS 
PERTEMUAN I 

No. Kode 
Siswa 

Nilai dan Kategori 
Pre-test  Post-test  

1 AY 20 Sangat Kurang 50 Kurang  
2 AN 30 Sangat Kurang 64,2 Cukup 
3 AT 0 - 0 - 
4 AA 20 Sangat Kurang 57 Cukup 
5 CI 20 Sangat Kurang 78,5 Baik 
6 DC 0 - 0 - 
7 DA 30 Sangat Kurang 92,8 Baik Sekali 
8 DO 20 Sangat Kurang 50 Kurang 
9 FJ 30 Sangat Kurang 64,2 Cukup 
10 HS 0 - 0 - 
11 KH 20 Sangat Kurang 92,8 Baik Sekali 
12 MA 30 Sangat Kurang 78,5 Baik 
13 MR 30 Sangat Kurang 92,8 Baik Sekali 
14 MI 30 Sangat Kurang 64,2 Cukup 
15 MU 10 Sangat Kurang 78,5 Baik 
16 NF 30 Sangat Kurang 78,5 Baik 
17 ND 40 Kurang  57 Cukup 
18 RI 30 Sangat Kurang 64,2 Cukup 
19 RL 10 Sangat Kurang 92,8 Baik Sekali 
20 SH 20 Sangat Kurang 64,2 Cukup 
21 WG 40 Kurang 64,2 Cukup 
 Nilai rata-

rata 
25,56  71,36  

 

 

Perhitungan nilai gain 

	 = 	
− 	
−	  

	 = 	
71,36− 25,56
100− 25,56  

	 = 	
45,8

74,44 

	 = 0,61 
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REKAPITULASI NILAI SISWA KELAS X IIS 

PERTEMUAN II 
No. Nama 

Siswa 
Nilai dan Kategori 

Pre-test  Post-test  
1 AY 8 Sangat Kurang 76 Baik 
2 AN 44 Kurang 100 Baik Sekali 
3 AT 32 Sangat Kurang 68 Baik 
4 AA 28 Sangat Kurang 76 Baik 
5 CI 28 Sangat Kurang 92 Baik Sekali 
6 DC 8 Sangat Kurang 84 Baik Sekali 
7 DA 40 Kurang 100 Baik Sekali 
8 DO 12 Sangat Kurang 84 Baik Sekali 
9 FJ 8 Sangat Kurang 84 Baik Sekali 
10 HS 8 Sangat Kurang 76 Baik 
11 KH 20 Sangat Kurang 100 Baik Sekali 
12 MA 8 Sangat Kurang 92 Baik Sekali 
13 MR 24 Sangat Kurang 84 Baik Sekali 
14 MI 8 Sangat Kurang 76 Baik 
15 MU 8 Sangat Kurang 44 Baik Sekali 
16 NF 16 Sangat Kurang 92 Baik Sekali 
17 ND 16 Sangat Kurang 92 Baik Sekali 
18 RI 8 Sangat Kurang 100 Baik Sekali 
19 RL 20 Sangat Kurang 84 Baik Sekali 
20 SH 8 Sangat Kurang 84 Baik Sekali 
21 WG 16 Sangat Kurang 84 Baik Sekali 

 Nilai 
rat-
rata 

17,9  84,38  

 

Perhitungan nilai gain 

	 = 	
− 	
−	  

	 = 	
84,38− 17,9	

100− 17,9  

	 = 	
66,48
82,1  

	 = 0,80 
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REKAPITULASI NILAI KETERAMPILAN PROSES SAINS  PERTEMUAN I 

No. Kode 
Siswa 

Keterampilan Proses Sains Nilai  
Mengamati  Memprediksi Melakukan 

Eksperimen 
Mengkomunikasikan Menyusun Tabel 

Data 
Menyimpulkan 

1 AY 4 4 3 4 4 3 91,67 
2 AN 4 4 4 4 3 3 91,67 
3 AT - - - - - - - 
4 AA 2 4 4 4 2 4 83,33 
5 CI 2 4 4 4 2 4 83,33 
6 DC - - - - - - - 
7 DA 3 2 3 2 2 3 62,5 
8 DO 4 4 3 4 3 3 87,5 
9 FJ 3 1 1 3 4 3 62,5 
10 HS - - - - - - - 
11 KH 2 4 3 4 1 4 75 
12 MA 4 4 4 4 3 3 91,67 
13 MR 3 3 2 3 2 3 66,67 
14 MI 2 4 4 4 2 4 83,33 
15 MU 2 3 2 1 3 2 54,17 
16 NF 2 4 4 4 2 4 83,33 
17 ND 3 4 3 4 1 4 79,17 
18 RI 4 4 3 4 2 4 87,5 
19 RL 2 4 3 4 2 4 79,17 
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20 SH 2 2 3 2 3 2 58,33 
21 WG 4 4 4 4 3 3 91,67 

 Jumlah 
Skor 

42 54 56 63 44 60  

 % nilai  50 64,2 67 75 52,3 71,4  
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REKAPITULASI NILAI KETERAMPILAN PROSES SAINS  II 

No
. 

Kode 
Siswa 

Keterampilan Proses Sains Nilai 
Mengamat
i  

Memprediksi Melakukan 
Eksperimen 

Mengkomunikasikan Menyusun Tabel 
Data 

Menyimpulkan 

1 AY 3 4 3 4 3 4 87,5 
2 AN 4 4 4 4 3 4 95,83 
3 AT 4 2 3 3 3 3 75 
4 AA 3 4 4 4 2 4 87,5 
5 CI 4 4 4 4 2 4 91,67 
6 DC 4 4 4 4 4 4 100 
7 DA 4 4 3 3 4 3 87,5 
8 DO 4 4 4 4 3 4 95,83 
9 FJ 4 4 3 3 4 4 91,67 
10 HS 3 4 4 4 2 4 87,5 
11 KH 4 4 4 4 4 4 100 
12 MA 4 4 4 4 3 4 95,83 
13 MR 4 4 3 3 4 4 91,67 
14 MI 3 4 4 4 2 4 87,5 
15 MU 3 4 3 3 4 3 83,33 
16 NF 3 4 4 4 2 4 87,5 
17 ND 4 4 4 4 4 4 100 
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18 RI 4 4 4 4 4 4 100 
19 RL 4 4 4 4 4 4 100 
20 SH 3 4 3 3 4 3 83,33 
21 WG 4 4 4 4 3 4 95,83 

 Jumlah 
Skor 

77 82 77 78 68 80  

 % nilai  91,7 97,6 91,7 92,8 80,9 95,2  
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HASIL WAWANCARA GURU 

No Pertanyaan Responden Keterangan 
Ya Tidak 

1 Apakah, menurut bapak 
dengan dilakukannya 
praktikum berbasis 
lingkungan terdapat 
pengaruh terhadap 
terhadap keterampilan 
proses sains siswa? 

  karena dengan dilakukannya 
praktikum siswa/i menjadi 
terampil dalam melaksanakan 
praktikum, mulai dari cara 
menuangkan bahan atau cara 
mencampurkan bahan.  

2 Apakah dengan adanya 
praktikum berbasis 
lingkungan, dapat 
membuat pembelajaran 
kimia menjadi 
menyenangkan? 

  karena siswa/i menjadi tidak 
bosan atau mengantuk dengan 
pembelajaran yang biasanya 
dilakukan 

3 Apakah dengan 
dilakukannya praktikum 
berbasis lingkungan, 
dapat menjadi solusi bagi 
pihak sekolah maupun 
guru dalam melaksanakan 
pembelajaran sesuai 
dengan kurikulum 2013 
yang menekankan adanya 
pendekatan ilmiah? 

  karena praktikum berbasis 
lingkungan telah memenuhi 
setiap aspek saintifik yang 
diterapkan K-13, siswa juga 
menjadi lebih aktif ketika 
pelaksanaan praktikum 
dilaksanakan. 
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HASIL WAWANCARA SISWA 
No Pertanyaan Siswa Responden Keterangan 

Ya Tidak 
1 Apakah kalian senang 

jika dalam 
pembelajaran kimia 
dilakukan praktikum? 

CI    gurunya menyenangkan 
DC    gurunya asyik, 

praktikumnya juga 
menyenangkan 

AT    lebih suka langsung 
mempraktekkan 

2 Apakah kalian 
merasakan terdapat 
perubahan dalam 
pembelajaran kimia 
dengan 
dilaksanakannya 
praktikum berbasis 
lingkungan? 

CI    saya lebih paham jika 
praktikum 

DC    tidak merasa bosan 
ketika belajar dan 
mendapat ilmu baru 
melalui praktikum 
berbasis lingkungan 

AT    karena dengan 
praktikum saya tahu 
mana yang benar dan 
salah dalam kimia 

3 Apakah dengan 
adanya praktikum 
berbasis lingkungan 
kalian dapat 
memahami materi 
pelajaran kimia? 

CI    karena saya dapat 
membuktikan langsung 
dengan cara yang 
menyenangkan 

DC    karena saya dapat 
membuktikan langsung 

AT    karena saya dapat bukti 
langsung lewat 
praktikum 

4 Apakah dengan 
adanya praktikum 
berbasis lingkungan 
kalian dapat 
membedakan reaksi 
pembatas dan reaksi 
sisa? 

CI    karena saya awalnya 
tidak paham, namun 
ketika telah 
dipraktikumkan saya 
jadi tahu bagaimana 
cara membedakannya 

DC    praktikum sangat 
membantu 

AT    agak sulit, namun saya 
jadi lebih paham 
dibangdingkan lewat 
teori saja. 
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REKAPITULASI NILAI SISWA KELAS X IIS 
PERTEMUAN I 

No. Kode 
Siswa 

Nilai dan Kategori 
Pre-test  Post-test  

1 AY 20 Sangat Kurang 50 Kurang  
2 AN 30 Sangat Kurang 64,2 Cukup 
3 AT 0 - 0 - 
4 AA 20 Sangat Kurang 57 Cukup 
5 CI 20 Sangat Kurang 78,5 Baik 
6 DC 0 - 0 - 
7 DA 30 Sangat Kurang 92,8 Baik Sekali 
8 DO 20 Sangat Kurang 50 Kurang 
9 FJ 30 Sangat Kurang 64,2 Cukup 
10 HS 0 - 0 - 
11 KH 20 Sangat Kurang 92,8 Baik Sekali 
12 MA 30 Sangat Kurang 78,5 Baik 
13 MR 30 Sangat Kurang 92,8 Baik Sekali 
14 MI 30 Sangat Kurang 64,2 Cukup 
15 MU 10 Sangat Kurang 78,5 Baik 
16 NF 30 Sangat Kurang 78,5 Baik 
17 ND 40 Kurang  57 Cukup 
18 RI 30 Sangat Kurang 64,2 Cukup 
19 RL 10 Sangat Kurang 92,8 Baik Sekali 
20 SH 20 Sangat Kurang 64,2 Cukup 
21 WG 40 Kurang 64,2 Cukup 
 Nilai rata-

rata 
25,56  71,36  

 

 

Perhitungan nilai gain 

	 = 	
− 	
−	  

	 = 	
71,36− 25,56
100− 25,56  

	 = 	
45,8

74,44 

	 = 0,61 
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REKAPITULASI NILAI SISWA KELAS X IIS 

PERTEMUAN II 
No. Nama 

Siswa 
Nilai dan Kategori 

Pre-test  Post-test  
1 AY 8 Sangat Kurang 76 Baik 
2 AN 44 Kurang 100 Baik Sekali 
3 AT 32 Sangat Kurang 68 Baik 
4 AA 28 Sangat Kurang 76 Baik 
5 CI 28 Sangat Kurang 92 Baik Sekali 
6 DC 8 Sangat Kurang 84 Baik Sekali 
7 DA 40 Kurang 100 Baik Sekali 
8 DO 12 Sangat Kurang 84 Baik Sekali 
9 FJ 8 Sangat Kurang 84 Baik Sekali 
10 HS 8 Sangat Kurang 76 Baik 
11 KH 20 Sangat Kurang 100 Baik Sekali 
12 MA 8 Sangat Kurang 92 Baik Sekali 
13 MR 24 Sangat Kurang 84 Baik Sekali 
14 MI 8 Sangat Kurang 76 Baik 
15 MU 8 Sangat Kurang 44 Baik Sekali 
16 NF 16 Sangat Kurang 92 Baik Sekali 
17 ND 16 Sangat Kurang 92 Baik Sekali 
18 RI 8 Sangat Kurang 100 Baik Sekali 
19 RL 20 Sangat Kurang 84 Baik Sekali 
20 SH 8 Sangat Kurang 84 Baik Sekali 
21 WG 16 Sangat Kurang 84 Baik Sekali 

 Nilai 
rat-
rata 

17,9  84,38  

 

Perhitungan nilai gain 

	 = 	
− 	
−	  

	 = 	
84,38− 17,9	

100− 17,9  

	 = 	
66,48
82,1  

	 = 0,80 
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REKAPITULASI NILAI KETERAMPILAN PROSES SAINS  PERTEMUAN I 

No. Kode 
Siswa 

Keterampilan Proses Sains Nilai  
Mengamati  Memprediksi Melakukan 

Eksperimen 
Mengkomunikasikan Menyusun Tabel 

Data 
Menyimpulkan 

1 AY 4 4 3 4 4 3 91,67 
2 AN 4 4 4 4 3 3 91,67 
3 AT - - - - - - - 
4 AA 2 4 4 4 2 4 83,33 
5 CI 2 4 4 4 2 4 83,33 
6 DC - - - - - - - 
7 DA 3 2 3 2 2 3 62,5 
8 DO 4 4 3 4 3 3 87,5 
9 FJ 3 1 1 3 4 3 62,5 
10 HS - - - - - - - 
11 KH 2 4 3 4 1 4 75 
12 MA 4 4 4 4 3 3 91,67 
13 MR 3 3 2 3 2 3 66,67 
14 MI 2 4 4 4 2 4 83,33 
15 MU 2 3 2 1 3 2 54,17 
16 NF 2 4 4 4 2 4 83,33 
17 ND 3 4 3 4 1 4 79,17 
18 RI 4 4 3 4 2 4 87,5 
19 RL 2 4 3 4 2 4 79,17 
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20 SH 2 2 3 2 3 2 58,33 
21 WG 4 4 4 4 3 3 91,67 

 Jumlah 
Skor 

42 54 56 63 44 60  

 % nilai  50 64,2 67 75 52,3 71,4  
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REKAPITULASI NILAI KETERAMPILAN PROSES SAINS  II 

No
. 

Kode 
Siswa 

Keterampilan Proses Sains Nilai 
Mengamat
i  

Memprediksi Melakukan 
Eksperimen 

Mengkomunikasikan Menyusun Tabel 
Data 

Menyimpulkan 

1 AY 3 4 3 4 3 4 87,5 
2 AN 4 4 4 4 3 4 95,83 
3 AT 4 2 3 3 3 3 75 
4 AA 3 4 4 4 2 4 87,5 
5 CI 4 4 4 4 2 4 91,67 
6 DC 4 4 4 4 4 4 100 
7 DA 4 4 3 3 4 3 87,5 
8 DO 4 4 4 4 3 4 95,83 
9 FJ 4 4 3 3 4 4 91,67 
10 HS 3 4 4 4 2 4 87,5 
11 KH 4 4 4 4 4 4 100 
12 MA 4 4 4 4 3 4 95,83 
13 MR 4 4 3 3 4 4 91,67 
14 MI 3 4 4 4 2 4 87,5 
15 MU 3 4 3 3 4 3 83,33 
16 NF 3 4 4 4 2 4 87,5 
17 ND 4 4 4 4 4 4 100 
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18 RI 4 4 4 4 4 4 100 
19 RL 4 4 4 4 4 4 100 
20 SH 3 4 3 3 4 3 83,33 
21 WG 4 4 4 4 3 4 95,83 

 Jumlah 
Skor 

77 82 77 78 68 80  

 % nilai  91,7 97,6 91,7 92,8 80,9 95,2  

 



197 
 

197 
 

 
HASIL WAWANCARA GURU 

No Pertanyaan Responden Keterangan 
Ya Tidak 

1 Apakah, menurut bapak 
dengan dilakukannya 
praktikum berbasis 
lingkungan terdapat 
pengaruh terhadap 
terhadap keterampilan 
proses sains siswa? 

  karena dengan dilakukannya 
praktikum siswa/i menjadi 
terampil dalam melaksanakan 
praktikum, mulai dari cara 
menuangkan bahan atau cara 
mencampurkan bahan.  

2 Apakah dengan adanya 
praktikum berbasis 
lingkungan, dapat 
membuat pembelajaran 
kimia menjadi 
menyenangkan? 

  karena siswa/i menjadi tidak 
bosan atau mengantuk dengan 
pembelajaran yang biasanya 
dilakukan 

3 Apakah dengan 
dilakukannya praktikum 
berbasis lingkungan, 
dapat menjadi solusi bagi 
pihak sekolah maupun 
guru dalam melaksanakan 
pembelajaran sesuai 
dengan kurikulum 2013 
yang menekankan adanya 
pendekatan ilmiah? 

  karena praktikum berbasis 
lingkungan telah memenuhi 
setiap aspek saintifik yang 
diterapkan K-13, siswa juga 
menjadi lebih aktif ketika 
pelaksanaan praktikum 
dilaksanakan. 
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HASIL WAWANCARA SISWA 
No Pertanyaan Siswa Responden Keterangan 

Ya Tidak 
1 Apakah kalian senang 

jika dalam 
pembelajaran kimia 
dilakukan praktikum? 

CI    gurunya menyenangkan 
DC    gurunya asyik, 

praktikumnya juga 
menyenangkan 

AT    lebih suka langsung 
mempraktekkan 

2 Apakah kalian 
merasakan terdapat 
perubahan dalam 
pembelajaran kimia 
dengan 
dilaksanakannya 
praktikum berbasis 
lingkungan? 

CI    saya lebih paham jika 
praktikum 

DC    tidak merasa bosan 
ketika belajar dan 
mendapat ilmu baru 
melalui praktikum 
berbasis lingkungan 

AT    karena dengan 
praktikum saya tahu 
mana yang benar dan 
salah dalam kimia 

3 Apakah dengan 
adanya praktikum 
berbasis lingkungan 
kalian dapat 
memahami materi 
pelajaran kimia? 

CI    karena saya dapat 
membuktikan langsung 
dengan cara yang 
menyenangkan 

DC    karena saya dapat 
membuktikan langsung 

AT    karena saya dapat bukti 
langsung lewat 
praktikum 

4 Apakah dengan 
adanya praktikum 
berbasis lingkungan 
kalian dapat 
membedakan reaksi 
pembatas dan reaksi 
sisa? 

CI    karena saya awalnya 
tidak paham, namun 
ketika telah 
dipraktikumkan saya 
jadi tahu bagaimana 
cara membedakannya 

DC    praktikum sangat 
membantu 

AT    agak sulit, namun saya 
jadi lebih paham 
dibangdingkan lewat 
teori saja. 
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SCAN NILAI PRETEST POSTEST KADAR ZAT 
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Nilai Pretest 
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SCAN NILAI PRETEST POSTEST PEREAKSI PEMBATAS 
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Nilai Pretest 
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Nilai Postest 
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SCAN VALIDASI RPP PERTEMUAN I 
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VALIDATOR I 



204 
 

204 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 
 

205 
 

 

 

 

 

VALIDATOR II 
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SCAN VALIDASI RPP PERTEMUAN II 
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VALIDATOR I 
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VALIDATOR II 
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SCAN VALIDASI LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN PROSES 
SAINS PERTEMUAN I & PERTEMUAN II 

 

 

 
 
 
 

VALIDATOR I 
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VALIDATOR II 



210 
 

210 
 

 

 

 
 
 
 
 

VALIDATOR I 
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SCAN VALIDASI SOAL TES KADAR ZAT 
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PRETEST VALIDATOR I 
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POSTEST VALIDATOR I 
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SCAN VALIDASI SOAL TES PEREAKSI PEMBATAS 
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PRETEST VALIDATOR I 
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VALIDATOR II 
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POSTEST VALIDATOR I 
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DOKUMENTASI KEGIATAN 

 
Kegiatan Pendahuluan 

 
Analisis soal 
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Pelaksanaan praktikum 

Diskusi kelompok dan membuat kesimpulan 
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Presentasi kelompok 

Evaluasi  
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