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MOTTO 

 

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan 

meninggikan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 

(QS. Al – Mujadalah : 11) 

 

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan, maka apabila 

engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan 

yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 

(QS. Al-Insyirah: 6-8) 

 

“Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim” 

(H.R Ibnu Abdil Barr) 

 

“Orang yang pintar bukanlah orang yang merasa dirinya pintar, tetapi dia 

adalah orang yang selalu menganggap dirinya merasa bodoh, karena dengan 

begitu dia tak akan pernah berhenti untuk terus belajar”  
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PERSEMBAHAN 

 

 

 

“Dan seandainya semua pohon yang ada dibumi dijadikan pena, dan lautan 

dijadikan tinta, ditambah lagi tujuh lautan sesudah itu, maka belum akan 

habislah kalimat-kalimat Allah yang akan dituliskan, sesungguhnya Allah maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana”.  

(QS. Lukman: 27) 

 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila telah selesai 

(dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sesungguh-sungguh (urusan) yang lain 

dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap 

(QS. Alam Nasyrah: 7,9) 

 

Alhmdulillahirobil’alamin... 

Dengan ridho-Mu ya Allah... 

Amanah dan tugas ini telah selesai, sebuah langkah telah usai... 

Sebuah cita dan cinta telah tergapai.. 

Namun, ini semua bukanlah akhir dari segalanya perjuangan dan perjalanan. 

Melainkan sebuah awal dari perjuangan dan perjalanan. 

 

Sujud syukur kupersembahkan kepada-Mu ya Allah yang maha agung atas takdir-

Mulah yang telah menjadikanku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, 

beriman, dan bersabar dalam menjalani hidup. semoga keberhasilan ini menjadi 

satu langkah awal untuk meraih cita-cita terbesarku. 

 

Ayahku (Husin), Ibundaku (Hasanah). 

Tiada cinta yang paling suci selain kasih sayang ayah dan ibundaku. Setulus 

hatimu bunda, searif arahanmu ayah. Do’amu hadirkan keridhaan untukku, 
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Petuahmu tuntunkan jalanku. Pelukmu berkahi hidupku, diantara perjuangan dan 

tetesan do’a malammu. Dan sebait do’a telah merangkul diriku, Menuju hari 

depan yang cerah. Kini diriku telah selesai dalam studiku. Dengan kerendahan 

hati yang tulus, bersama keridhaan-Mu ya Allah, Kupersembahkan karya kecil ini 

untuk yang teristimewa ayah dan ibundaku.  

 

Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian 

impikan didiriku, meski belum semua itu kuraih’ insyallah atas dukungan doa dan 

restu semua mimpi itu kan terjawab di masa penuh kehangatan nanti. Untuk itu 

kupersembahkan ungkapan terimakasihku kepada Kakakku (Fatimah), abangku 

(Muhammad Nasir) dan kakakku (Syahratul Aini). Serta keluarga besarku 

tercinta. 

 

Hidup ini terlalu sulit jika hanya mengandalkan diri sendiri. Maka dari itu Allah 

akan memberikan seseorang yang spesial yang ada dalam hati dan juga sahabat-

sahabat yang selalu bersama. Untukmu seseorang yang ada di hati ini (Safitri), 

terimakasih telah memberikan senyum terindah di setiap bersama,terimakasih 

telah memberi semangat dan dorongan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

Untukmu sahabat-sahabatku Kosim, Mus, Wawan (Ndut), Juliansyah dan 

seluruh  angkatan 2011 FKIP Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah 

Pontianak, terimakasih telah memberi warna dalam persahabatan ini, 

terimakasih semangat yang tiada henti kalian berikan, terimakasih selalu ada 

pada saat aku membutuhan kalian dan terimakasih atas semua bantuan kalian 

dalam menyelesaikan tugas akhir ini, tanpa kalian tugas akhir ini terasa berat. 

Sahabat cerita yang akan selalu terkenang selamanya.  

 

Bukan pelangi namanya jika hanya ada warna merah 

Bukan hari namanya jika hanya ada siang 

Semua itu adalah warna hidup yang harus dijalani  

Meski terasa berat, 
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Manisnya hidup akan terasa, apabila semua bisa dilalui dengan baik 

Teruslah berusaha, belajar, dan berdoa untuk menggapainya 

Jatuh berdiri lagi, Kalah mencoba lagi, Gagal bangkit lagi 

Never Give Up..! 

 

Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat  

kupersembahkan kepada kalian semua,, Terimakasih beribu terimakasih 

kuucapkan..  

Atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku,  

kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu kata maaf 

tercurah.  

Skripsi ini kupersembahkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

ABSTRAK 

Widi Wahyudi. (111620407). Deskriptif Kemampuan Multirepresentasi Pada 

Materi Laju Reaksi Siswa Kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 1 Ketapang. 

Dibawah bimbingan MAHWAR QURBANIAH, M.Si dan RODY PUTRA 

SARTIKA, M.Pd. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan kemampuan multirepresentasi 

level simbolik pada materi laju reaksi siswa kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 1 

Ketapang; (2) Mendeskripsikan kemampuan multirepresentasi level mikroskopik 

pada materi laju reaksi siswa kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 1 Ketapang; (3) 

Mendeskripsikan kemampuan multirepresentasi level makroskopik pada materi 

laju reaksi siswa kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 1 Ketapang. Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA yang berjumlah 30 orang. Teknik 

pengumpulan data berupa pengukuran hasil tes dan wawancara. Alat 

pengumpulan data yang digunakan berupa tes essai yang terdiri dari 9 butir soal. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kemampuan multirepresentasi simbolik 

soal nomor 1 sebesar 86,5% dengan kategori sangat baik, soal nomor 2 sebesar 

59,22% dengan kategori cukup, dan soal nomor 3 sebesar 66% dengan kategori 

baik. Dari hasil ini  kemampuan multirepresentasi simbolik seluruh siswa sebesar 

70,57% dengan kategori baik. Kemampuan multirepresentasi makroskopik soal 

nomor 4 sebesar 83,86% dengan kategori sangat baik, soal nomor 5 sebesar 

68,57% dengan kategori baik, dan soal nomor 6 sebesar 77,14% dengan kategori 

baik. Dari hasil ini  kemampuan multirepresentasi makroskopik seluruh siswa 

sebesar 76,52% dengan kategori baik. Kemampuan multirepresentasi 

makroskopik soal nomor 7 sebesar 52,86% dengan kategori cukup, soal nomor 8 

sebesar 36,14% dengan kategori kurang, dan soal nomor 9 sebesar 34,71% dengan 

kategori kurang. Dari hasil ini  kemampuan multirepresentasi mikroskopik seluruh 

siswa 41,25% dengan kategori cukup. 

 

Kata kunci : deskripsi, kemampuan multirepresentasi, laju reaksi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelajaran kimia merupakan salah satu pelajaran bidang Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) yang memiliki karakteristik tersendiri. Beberapa 

karakteristik ilmu kimia disebutkan oleh Kean, E & Middlecamp, C (1985) 

antara lain : (1) sebagian besar konsep-konsep kimia bersifat abstrak, (2) 

konsep-konsep kimia pada umumnya merupakan penyederhanaan dari 

keadaan sebenarnya, dan (3) konsep dalam kimia bersifat berurutan dan 

berkembang dengan cepat (4) ilmu kimia tidak hanya sekedar memecahkan 

soal-soal (5) bahan/materi yang dipelajari dalam ilmu kimia sangat banyak. 

Fenomena dalam pembelajaran ilmu kimia saat ini menunjukkan 

adanya anggapan bahwa ilmu kimia merupakan salah satu pelajaran tersulit 

bagi kebanyakan siswa sekolah  menengah. Menurut  Winarti, A (2001) 

tingginya  tingkat  kesulitan dalam memahami kimia disebabkan oleh 

karakteristik ilmu kimia yang sebagian besar konsepnya bersifat abstrak  dan  

berurutan, serta berhubungan dengan perhitungan. Kondisi seperti ini 

menyebabkan kimia menjadi bidang studi dianggap sulit oleh sebagian besar 

siswa sehingga kurang diminati. 

Menurut AL Chandrasegaran, et al, (2007:294) salah satu alasan siswa 

mengalami kesulitan dalam  memahami  materi yaitu berkaitan dengan cara 

menggambarkan dan menjelaskan fenomena kimia dengan berbagai  tingkat  

representasi. Terdapat tiga representasi yang relevan dengan pemahaman 

konsep kimia adalah: (1) representasi makroskopik yang menggambarkan 

sifat sebagian besar nyata dan  fenomena terlihat dalam pengalaman sehari-

hari peserta didik ketika mengamati perubahan dalam  sifat materi (misalnya 

perubahan warna, pH larutan berair, dan pembentukan gas  dan endapan 

dalam reaksi kimia), (2) representasi mikroskopik (atau molekul) yang 

memberikan penjelasan pada tingkat partikulat, di mana materi digambarkan 

terdiri dari atom, molekul, dan ion, dan (3) representasi simbolik (atau ikon) 
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pernyataan bahwa  melibatkan penggunaan simbol kimia, rumus dan 

persamaan, serta struktur molekul gambar, diagram, model dan animasi 

komputer untuk melambangkan materi. Pada pembelajaran kimia, terdapat 

teori dan temuan sains kimia yang dapat divisulisasikan dengan representasi 

makroskopik, mikroskopik, dan simbolik, hal ini bertujuan untuk 

memudahkan dalam penjelasan konsep-konsep kimia.  

Hubungan antara tiga tingkat representasi kimia materi yaitu tingkat 

makroskopik, mikroskopik dan simbolik mengungkapkan beberapa 

kompleksitas mengenai kualitas representasional dan teoritis dan  realitas 

setiap tingkat. Menurut Chittleborough (2004:3) sebagian besar siswa 

memiliki  pemahaman yang baik tentang tingkat makroskopik dan simbolik 

dari materi. Pemahaman siswa dari tingkat mikroskopik bervariasi, dengan 

beberapa siswa yang mampu secara spontan membayangkan mikroskopik 

sedangkan untuk siswa yang lain, pemahaman tentang tingkat mikroskopik 

sangat kurang. Padahal representasi mikroskopik merupakan faktor kunci 

pada kemampuan pemecahan masalah kimia.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran kimia pada 

tanggal 11 Januari 2016 (Lampiran A-6: 62) siswa mengalami kesulitan 

dalam setiap pemahaman suatu konsep kimia pada materi laju reaksi, yaitu 

tentang bagaimana proses tumbukan yang terjadi dalam suatu reaksi. 

Kesulitan siswa tersebut diakibatkan karena tidak dapat memvisualisasikan 

proses yang terjadi pada level partikel (atom/molekular) yang diamati. 

Pemahaman konsep ini sangat membantu siswa membangun kemampuan 

multirepresentasi siswa yaitu representasi mikroskopis. Selain representasi 

mikroskopis, materi laju reaksi ini juga merupakan materi yang mencakup 

dua representasi lainnya yaitu makroskopik dan simbolik. Representasi 

makroskopik yang dimaksud adalah terjadinya suatu reaksi kimia di dalam 

suatu larutan, dan dapat dilihat melalui panca indra melalui pengamatan. 

Representasi simbolik yang dimaksud yaitu pemahaman konsep penggunaan 

rumus pada perhitungan laju reaksi.  
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Ketiga level tersebut dihubungkan dan semua level ini memberi 

kontribusi pada perkembangan pengertian dan pemahaman siswa, karena 

ketiga aspek representasi ini mengandung informasi konsep-konsep yang 

saling berhubungan. Hubungkan ketiga representasi ini dalam menjelaskan 

ilmu kimia akan memberikan kontribusi terhadap pemahaman siswa yang 

tergambar dalam pikiran siswa tersebut tentang fenomena kimia yang terjadi 

di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sangat penting untuk 

memperhatikan kemampuan multirepresentasi siswa, yang membuat siswa 

dapat memahami konsep kimia dan dapat berfikir ilmiah. 

Berdasarkan (Lampiran A-6: 63) hasil wawancara guru, siswa yang 

mengalami kesulitan ini tidak hanya siswa yang berkemampuan rendah saja, 

tapi juga yang berkemampuan tinggi. Nilai ulangan harian siswa kelas XI 

masih di bawah nilai rata-rata KKM, yaitu 70. Kesulitan tersebut dibuktikan 

dengan hasil nilai ulangan harian pada materi laju reaksi Tahun Ajaran 

2015/2016 SMA Muhammadiyah 1 Ketapang. Dapat dilihat pada Tabel 1.1 

Tabel 1.1: Persentase Ketuntasan Belajar Siswa  

pada Materi Laju Reaksi Tahun Ajaran 2015/2016 

Kelas Jumlah Siswa Persentase (%) 

Tuntas Tidak Tuntas Tuntas Tidak Tuntas 

XI IPA 6 22 21,43 78,57 

      

Tabel 1.1 terlihat bahwa hasil ulangan harian materi laju reaksi pada kelas XI 

IPA menunjukkan bahwa persentase ketuntasan belajar siswa lebih rendah 

dari pada persentase tidak tuntas yaitu 78,57%, hal ini menunjukkan 

pemahaman siswa pada materi laju reaksi masih terbilang rendah. 

Hasil belajar siswa sangat dipengaruhi oleh pengaruh pembelajaran 

yang dilakukan. Proses pembelajaran akan berlangsung baik bila terjadi 

interaksi antara guru dan siswa, serta antara siswa dan siswa. Pada umunya 

dalam proses pembelajaran kimia di sekolah, guru masih menggunakan 

metode ceramah, dimana hanya guru yang aktif dalam proses pembelajaran, 

sedangkan siswa hanya menerima saja apa yang disampaikan oleh guru. 

Keberhasilan siswa dalam memecahkan soal dianggap bahwa siswa telah 

memahami konsep kimia, padahal banyak siswa berhasil memecahkan soal 
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tapi tidak memahami konsep kimianya karena hanya menghafal teori-teorinya 

saja. Siswa tidak mampu untuk merepresentasikan bagaimana proses yang 

terjadi dan tidak mampu menghubungkan dengan representasi kimia yang 

lain. 

Hasil pengamatan pada proses pembelajaran kimia terhadap guru dan 

siswa pada materi larutan asam basa kelas XI di SMA Muhammadiyah 1 

Ketapang. Pengamatan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2016 di kelas XI 

IPA (Tabel 1.2.) 

Tabel 1.2 : Hasil Pengamatan Terhadap Guru dan Siswa pada Materi 

Larutan Asam Basa SMA Muhammadiyah 1 Ketapang 

Pengamatan di kelas XI IPA 

Pendahuluan: 

1. Guru menyampaikan apersepsi  

2. Guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran  

Kegiatan Inti: 

1. Guru menjelaskan materi dengan metode ceramah 

2. Guru menggunakan media papan tulis sebagai media 

pembelajaran 

3. Terlihat beberapa siswa kurang memperhatikan penjelasan guru 

4. Sebagian siswa yang lain  terlihat bingung  dengan penjelasan 

guru   

5. Hanya beberapa siswa yang bertanya tentang jenis-jenis larutan 

asam basa 

6. Beberapa siswa terlihat kesulitan saat diminta  mengerjakan soal 

karena siswa tersebut tidak dapat menjawab soal 

Penutup: 

1. Guru tidak menyimpulkan materi yang telah disampaikan  

Data observasi pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa guru menekankan 

pada representasi simbolik saja, hal ini dapat disimpulkan bahwa aspek 

representasi yang ditekankan pada materi tersebut menggunakan dua level 

representasi saja yaitu simbolik dan makroskopik. Berdasarkan hasil 

pengamatan yang diperoleh bahwa penyampaian materi laju reaksi yang 

dilakukan siswa menggunakan buku paket guru, dan setiap siswa memiliki 

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang berisi penjelasan materi, disertai contoh soal 

dan soal-soal latihan. Namun masih banyak siswa yang hasil belajarnya 

rendah. Hal ini disebabkan siswa tidak memahami konsep dari laju reaksi 
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tersebut, yaitu tentang bagaimana proses partikel (atom/molekular) yang 

diamati terjadinya tumbukan dalam suatu reaksi. Aspek representasi yang 

ditekankan pada materi tersebut menggunakan dua level representasi saja 

yaitu simbolik dan makroskopik, namun level yang ketiga yaitu level 

mikroskopik tidak menjadi perhatian bagi guru.  

Studi kasus di salah satu SMA yang dilakukan Sopandi & Murniati 

(2007) menunjukkan siswa mengalami kesulitan merepresentasikan level 

mikroskopik kesetimbangan ion pada larutan asam lemah, basa lemah, 

hidrolisis garam dan larutan penyangga. Kesulitan tersebut, akibat kurang 

dikembangkannya representasi level mikroskopik melalui visualisasi yang 

tepat pada pembelajaran. Studi kasus yang dilakukan oleh Zaleha (2011) yang 

dilakukan di SMA Negeri 4 Pontianak berjudul analisis kemampuan 

multirepresentasi siswa pada materi ikatan kimia di kelas XI IPA SMA 

Negeri 4 Pontianak, menunjukkan bahwa siswa lebih banyak 

merepresentasikan level simbolik dibandingkan level mikroskopik. Dilihat 

dari persentase level simbolik yang dilakukan yaitu sebesar 51,5% sedangkan 

level mikroskopik sebesar 25,7%. 

Representasi mikroskopik merupakan faktor kunci di dalam 

kemampuan pemecahan masalah kimia, karena dapat membantu siswa dalam 

memahami konsep-konsep abstrak yang ada dalam materi kimia. 

Ketidakmampuan merepresentasikan level mikroskopik dapat menghambat 

kemampuan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena 

makroskopik dan representasi simbolik. Padahal kedua level representasi 

tersebut dapat membantu siswa mengambarkan pemikiran siswa tentang 

fenomena kimia yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari dan membuat 

siswa dapat memahami konsep kimia dan dapat berfikir ilmiah.  

Berdasarkan fakta-fakta dan teori di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang deskripsi kemampuan multirepresentasi pada 

materi laju reaksi siswa kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 1 Ketapang.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kemampuan multirepresentasi level simbolik pada materi laju 

reaksi siswa kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 1 Ketapang ? 

2. Bagaimana kemampuan multirepresentasi level mikroskopik pada materi 

laju reaksi siswa kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 1 Ketapang ? 

3. Bagaimana kemampuan multirepresentasi level makroskopik pada materi 

laju reaksi siswa kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 1 Ketapang ? 

 

C. Tujuan 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan: 

1. Kemampuan multirepresentasi level simbolik pada materi laju reaksi 

siswa kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 1 Ketapang. 

2. Kemampuan multirepresentasi level mikroskopik pada materi laju reaksi 

siswa kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 1 Ketapang. 

3. Kemampuan multirepresentasi level makroskopik pada materi laju reaksi 

siswa kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 1 Ketapang. 

 

D. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1. Bagi Siswa  

a. Membantu pemahaman konsep siswa pada materi laju reaksi. 

b. Memberikan informasi kemampuan multirepresentasi siswa dalam 

merepresentasikan konsep-konsep kimia, khususnya materi laju reaksi 

2. Bagi Guru 

 Sebagai bahan referensi tentang kemampuaan multirepresentasi 

siswanya, khususnya pada materi laju reaksi, sehingga pada waktu 

mendatang dapat dikembangkan suatu strategi  pembelajaran yang sesuai. 
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3. Bagi Lembaga 

 Meningkatkan kemampuan multirepresentasi siswa yang pada 

akhirnya meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. 

 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional ini bertujuan agar tidak terjadi penafsiran yang 

berbeda terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut 

uraian dari beberapa istilah yang ada dalam penelitian ini: 

1. Kemampuan Multirepresentasi 

Multirepresentasi mempunyai arti merepresentasi ulang konsep yang 

sama dengan format yang berbeda, termasuk verbal, gambar, grafik, dan 

matematik (Prain dalam Sidik 2013:9). Kemampuan multirepresentasi 

yang dimaksud pada penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam 

merepresentasikan konsep-konsep dalam materi laju reaksi dengan ketiga 

representasi yaitu representasi makroskopik, mikroskopik maupun 

representasi simbolik yang dapat diukur melalu tes soal berbentuk soal 

essai. Representasi mikroskopik yang dimaksud adalah pemahaman 

konsep kimia pada materi laju reaksi, yaitu bagaimana proses reaksi dapat 

berlangsung secara cepat. Hal ini disebabkan karena tumbukan partikel di 

dalamnya semakin sering terjadi. Semakin banyak tumbukan yang terjadi 

memungkinkan untuk menghasilkan tumbukan efektif semakin besar dan 

laju reaksi berlangsung lebih cepat. Representasi makroskopik yang 

dimaksud adalah terjadinya suatu reaksi kimia di dalam suatu larutan, dan 

dapat dilihat melalui panca indra melalui pengamatan. Sedangkan 

representasi simbolik yang dimaksud yaitu terdapatnya persamaan reaksi 

dan perhitungan matematik di dalamnya.   
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2. Materi Laju Reaksi 

Materi laju reaksi merupakan salah satu materi kimia di kelas XI 

semester Ganjil dalam Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan. Pokok 

bahasan laju reaksi di kelas XI dan dalam penelitian ini meliputi definisi 

laju reaksi, teori tumbukan, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, 

persamaan laju reaksi dan orde reaksi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Pembelajaran Kimia di SMA 

Berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar SMA/MA 

2006, maka pelajaran kimia di SMA/MA mempelajari segala sesuatu 

tentang zat yang meliputi komposisi, struktur dan sifat, perubahan, 

dinamika dan energenitika zat yang melibatkan keterampilan dan 

penalaran. Ada dua hal yang berkaitan dengan kimia yang tidak dapat 

dipisahkan, yaitu kimia sebagai produk (pengetahuan kimia yang berupa 

fakta, konsep, prinsip hukum dan teori) temuan ilmuan dan kimia sebagai 

proses (kerja ilmiah) (Soehendro, 2006). 

Ilmu kimia merupakan salah satu pelajaran tersulit bagi kebanyakan 

siswa sekolah menengah. Kesulitan mempelajari ilmu kimia ini terkait 

dengan ciri-ciri ilmu kimia. Menurut Kean dan Middlecamp dalam Palisoa 

(2011). Ciri-ciri ilmu kimia ialah : mata pelajaran kimia di SMA/MA 

merupakan kelanjutan IPA di SMP/MTS yang menekankan pada 

fenomena alam dan pengukurannya dengan perluasan pada konsep abstrak 

yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut : 

1. Sebagian besar ilmu kimia bersifat abstrak  

Ilmu kimia merupakan ilmu abstrak, keabstrakan tersebut yang 

sering membuat seseorang atau siswa yang kurang menyenangi 

pelajaran kimia. Alasan utama siswa merasa kesulitan dalam 

mempelajari ilmu kimia adalah keabstrakan yang dimiliki ilmu kimia, 

hal ini tidak terlepas dari ciri khas ilmu kimia itu sendiri. Struktur 

materi ilmu kimia merupakan pembahasan dunia makroskopis terhadap 

dunia mikroskopis. Alasan lain siswa merasa kesulitan dalam bidang 

kimia adalah penggunaan kata-kata yang tidak umum ditemui 

kehidupan sehari-hari, karena memiliki arti serta pengertian yang 

berbeda. 

 



10 
 

 
 

2. Ilmu kimia merupakan penyederhanaan materi dari yang sebenarnya 

Ilmu kimia merupakan suatu penyederhanaan dari yang 

sesungguhnya. Kebanyakkan objek yang ada di dunia ini terdiri dari 

campuran zat-zat kimia yang sangat kompleks dan sangat rumit 

susunan strukturnya, sehingga perlu penyederhanaan dalam 

mempelajari ilmu kimia, supaya mudah dipelajari dan mudah dipahami. 

Dalam penyederhanaan ini, diperlukan pemikiran dan pendekatan 

tertentu agar siswa tidak mengalami kesalahan  konsep dan menerima 

materi yang di ajarkan tersebut. 

3. Sifat ilmu kimia berurutan dan berkembang sangat pesat  

Ilmu kimia harus dipelajari dengan urutan tertentu, karena materi 

kimia yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Misalnya, 

seorang guru tidak dapat mengajarkan materi stiokiometri sebelum ia 

menjelaskan tentang persamaan reaksi, tatanama senyawa kimia, 

konsep mol massa atom relatif, tidak di pelajari terlebih dahulu maka 

siswa akan kesulitan dengan materi stiokiometri,  sehingga ilmu kimia 

harus di ajarkan secara sistematik atau berurutan. Disamping itu, ilmu 

kimia saat ini berkembang pesat, hal ini menuntut kita semua untuk 

lebih cepat tanggap dan selektif dalam menerima semua perkembangan 

tersebut. Kedepan penggunaan studi kimia akan mempunyai nilai saing 

tinggi, mengingat perkembangan ilmu kimia dan teknologi sangat 

pesat. Karena ilmu kimia sangat menentukan masa depan manusia. 

4. Ilmu kimia tidak hanya memecahkan masalah soal  

Memecahkan soal-soal kimia yang terdiri dari angka-angka 

merupakan bagian yang penting dalam mempelajari kimia. Namun, 

siswa juga harus mempelajarai deskripsi seperti fakta-fakta, aturan-

aturan, peristilahan, dan lain-lain. Ilmu kimia seperti halnya fisika 

membutuhkan pemahaman teori untuk menyelesaikan soal-soal kimia. 

Dengan memahami teorinya maka siswa akan lebih mudah menerapkan 

teori tersebut untuk menyelesaikan soal. Contohnya, bagaimana 

mungkin kita harus menjelaskan tentang stiokimometri, jika tidak 
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mengerti pengertian konsep mol dan perhitungan mol atau bagaimana 

siswa bisa mengerjakan perhitungan pH asam basa sedangkan siswa 

tidak mengenal tentang teori asam basa. 

5. Bahan atau materi yang dipelajari dalam ilmu kimia sangat banyak 

Ilmu kimia sering juga disebut dengan ilmu sentral ilmu 

pengetahuan atau pusatnya ilmu pengetahuan hal ini dikarenakan ilmu 

kimia dipakai, diterapkan, dan dibutuhkan untuk mendukung ilmu 

pengetahuan yang lain. Banyak ilmu lain yang terkait dengan ilmu 

kimia, seperti kedokteran, biologi, fisika, lingkungan, forensik, 

astronomi, farmasi, ilmu bahan, komputer, dan sebagainya. miasalnya 

dalam ilmu farmasi sangat banyak reaksi-reaksi kimia yang akan 

dipelajari seorang mahasiswa farmasi jika ia ingin mempelajari soal 

obat-obatan, pada belajaran biologi, akan mempelajari berbagai macam 

metabolisme dalam tubuh. Dalam metabolisme tubuh itu banyak sekali 

reaksi kimia yang terjadi sehingga memerlukan pemahaman juga dalam 

ilmu kimia. Dengan predikat sebagai ilmu pengetahuan menyebabkan 

ilmu kimia ini memiliki materi yang sangat banyak. 

Mata pelajaran kimia di SMA/MA memiliki tujuan, yaitu 

(Soehendro, 2006) : 

a. Membentuk sikap positif terhadap kimia dan menyadari keteraturan dan 

keindahan alam serta mengagungkan Tuhan YME. 

b. Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis, dapat 

bekerjasama dengan orang lain. 

c. Memperoleh pengalaman dalam menerapkan model ilmiah melalui 

percobaan atau eksperimen, dimana peserta didik melakukan pengujian 

hipotesis dengan merancang percobaan melalui pemasangan instrumen 

pengambilan, dan penafsiran data, serta menyampaikan percobaan serta 

lisan dan tertulis. 

d. Meningkatkan kesadaran tentang tetapan kimia yang dapat bermanfaat 

dan juga merugikan bagi individu masyarakat, dan lingkungan serta 
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menyadari pentingnya mengelola dan melestarikan lingkungan demi 

kesejahteraan masyarakat.  

Memahami konsep, prinsip, hukum, dan teori kimia serta keterkaitan 

dan penerapannya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-

hari dan teknologi. 

 

B. Multirepresentasi dalam Pembelajaran Kimia 

1. Definisi Multirepresenasi 

Multirepresentasi mempunyai arti merepresentasi ulang konsep 

yang sama dengan format yang berbeda, termasuk verbal, gambar, 

grafik, dan matematik (Prain dalam Sidik 2013). Dengan demikian kita 

dapat menyimpulkan bahwa multirepresentasi adalah suatu cara 

menyatakan suatu konsep melalui berbagai cara dan bentuk. 

Multirepresentasi memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai pelengkap, 

pembatas interpretasi, dan pembangun pemahaman (Ainsworth dalam 

Sidik 2013). Fungsi pertama adalah multireprsentasi digunakan untuk 

memberikan representasi yang berisi informasi pelengkap atau 

membantu melengkapi proses kognitif. Kedua, satu representasi 

digunakan untuk membatasi kemungkinan kesalahan menginterpretasi 

dalam menggunakan representasi yang lain. Ketiga, multirepresentasi 

dapat digunakan untuk mendorong siswa membangun pemahaman 

terhadap situasi secara mendalam. 

Multirepersentasi berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan 

dukungan dan memfasilitasi terjadinya belajar bermakna dan belajar 

mendalam. Dengan menggunakan repersentasi berbeda dan model 

pembelajaran berbeda dapat membuat konsep-konsep menjadi lebih 

mudah dipahami dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan 

motivasi pembelajar untuk belajar sains (Sopandi 2009). Treagust 

(2009) mengkatagorikan model-model dalam multirepersentasi adalah 

analogi, pemodelan, diagram dan multimedia. 
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2. Level Multirepresentasi  

Berdasarkan karakteristik ilmu kimia, model-model repersentasi 

kimia diklasifikasikan dalam level repersentasi makroskopis, 

mikroskopis dan simbolik Johnstone dalam (Treagust at al, 2009:2). : 

a. Repersentasi mikroskopis yaitu repersentasi kimia yang 

menjelaskan mengenai struktur dan proses pada level partikel 

(atom/molekul) terhadap fenomena makroskopik yang diamati. 

Representasi mikroskopik yang dimaksud adalah pemahaman 

konsep kimia pada materi laju reaksi, yaitu tentang bagaimana 

proses tumbukan yang terjadi dalam suatu reaksi.  

b. Repersentasi makroskopis yaitu repersentasi kimia yang diperoleh 

melalui pengamatan nyata terhadap suatu fenomena yang dapat 

dilihat dipersepsi oleh panca indra atau dapat berupa pengalaman 

sehari-hari pebelajar. Representasi makroskopik yang dimaksud 

adalah terjadinya suatu reaksi kimia di dalam suatu larutan, dan 

dapat dilihat melalui panca indra melalui pengamatan. Repersentasi 

makroskopis sangat terkait erat dengan model teoritis yang 

melandasi eksplanasi dinamika level partikel. Model repersentasi 

pada level ini diekspresikan secara simbolik melalui dari yang 

sederhana hingga menggunakan teknologi komputer, yaitu 

menggunakan kata-kata, gambar dua dimensi, gambar tiga dimensi 

baik diam maupun bergerak (animasi) atau simulasi. 

c. Repersentasi simbolik yaitu repersentasi kimia secara kualitatif dan 

kuantitatif, yaitu rumus kimia, diagram, gambar, persamaan reaksi, 

stiokiometri dan perhitungan matematik. Sedangkan representasi 

simbolik yang dimaksud yaitu pemahaman konsep penggunaan 

rumus pada perhitungan laju reaksi. 

C. Penelitian Deskriptif 

Penelitian deskriftif sering disebut non-eksperimen, karena pada 

penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol dan manivulasi variabel 

penelitian. Seperti: sikap, minat dan kebiasaan belajar, hubungan dan 
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pergaulan antar siswa dan lain-lain. Survei dibagi menjadi dua yaitu 

sensus dan survei smpel. Sensus adalah survei yang melengkapi seluruh 

populasi yang diinginkan sedangkan survei sampel dilakukan hanya pada 

bagian kecil dari suatu populasi. 

 

D. Laju Reaksi  

1. Definisi Laju Reaksi 

Syukri (1999) mengatakan laju mempunyai hubungan dengan 

selang waktu. Apabila waktu yang diperlukan singkat, berarti lajunya 

besar. Sebaliknya, jika selang waktunya panjang, dikatakan bahwa 

lajunya kecil. Jadi, laju berbanding terbalik dengan waktu. Reaksi 

kimia menyatakan perubahan suatu zat menjadi zat lain, yaitu 

perubahan suatu pereaksi menjadi hasil reaksi. Perubahan ini 

dinyatakan dalam sebuah persamaan reaksi. Di dalam sebuah 

persamaan reaksi, jumlah relatif zat-zat pereaksi dan hasil reaksi dapat 

dilihat dari koefisien reaksinya. 

Pada percobaan serbuk besi yang dibubuhkan pada larutan HCl 

terjadi reaksi sebagai berikut. 

Fe(s) + 2 HCl(aq)   →   FeCl2(aq) + H2(g) 

Perubahan diamati selama 10 menit dilihat dari pengukuran banyaknya 

sisa Fe dan hasil gas H2 yang diperoleh, diperoleh data sebagai berikut. 

Zat Permulaa

n 

Selang 

waktu 

Akhir Perubahan 

Reaktan 

Fe 

10 gram 10 

menit 

4,4 gram Telah bereaksi 

sebanyak 

5,6 gram atau 0,1 mol 
Produk 

H2 

 

0 liter 10 

menit 

2,24 liter Terbentuk 2,24 liter 

H2 

atau 0,1 mol 
Dilihat dari laju terpakainya Fe tiap detik: 

Laju = 𝐿𝑎𝑗𝑢 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑎𝑘𝑠𝑖𝑛𝑦𝑎 𝐹𝑒 

Reaksi = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝐹𝑒  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑏𝑒𝑟𝑒𝑎𝑘𝑠𝑖

𝑆𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔  𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢
 

 = 
0,1 𝑚𝑜𝑙

600 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
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 = 0,000167 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘−1 

Dilihat dari laju terpakainya H2 tiap detik: 

Laju = 𝐿𝑎𝑗𝑢 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑎𝑘𝑠𝑖𝑛𝑦𝑎 𝐻2 

Reaksi = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝐻2  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑏𝑒𝑟𝑒𝑎𝑘𝑠𝑖

𝑆𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔  𝑤𝑎𝑘𝑡 𝑢
 

 = 
0,1 𝑚𝑜𝑙

600 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
 

 = 0,000167 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘−1 

Berlaku hubungan: 

Laju reaksi = 
𝑃𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎 ℎ𝑎𝑛  𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖

𝑆𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔  𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢
 

Laju reaksi didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi pereaksi 

atau hasil reaksi persatuan waktu. Atau dapat juga didefinisikan 

sebagai banyaknya mol zat per liter (untuk gas atau larutan) yang 

berubah menjadi zat lain dalam satu satuan waktu. Konsep laju reaksi 

dapat dirumuskan, sebagai berikut : 

A                   B 

VA = 
−  𝐴 

𝛥𝑡
 dan     VB = 

−  𝐵 

𝛥𝑡
 

Keterangan  : 

 VA  = laju reaksi A (M/s) 

 VB  = laju reaksi B (M/s) 

 [A]  = konsentrasi A (M) 

 [B]  = konsentrasi B (M) 

 ∆t  = perubahan waktu (sekon) 

Tanda (-) menunjukkan konsentrasi berkurang, sedangkan tanda 

(+) menunjukkan konsentrasi bertambah. 

2. Teori Tumbukan 

Reaksi kimia terjadi sebagai akibat tumbukan antara partikel. 

Syarat tumbukan agar terjadi reaksi adalah tumbukan antar partikelnya 

harus efektif dan energinya mencukupi. Terjadinya tumbukan partikel 

ini menyebabkan  putusnya ikatan dalam partikel pereaksi dan 
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terbentuknya ikatan yang baru. Selain tumbukan harus efektif, reaksi 

kimia juga akan terjadi bila cukup tersedia energi. Energi yang besar 

diperlukan. Energi tumbukan tersebut harus lebih besar dari energi 

minimum ynag diperlukan untuk bereaksi. Energi minimum yang 

diperlukan untuk terjadinya reaksi disebut energi aktivasi.  

Jumlah tumbukan antara partikel persatuan waktu disebut frekuensi 

tumbukan. Besar frekuensi tumbukan ini dipengaruhi oleh berbagai 

faktor antara lain: konsentrasi, suhu, luas permukaan bidang sentuh 

dan katalis. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laju Reaksi 

Proses berlangsungnya reaksi kimia dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi jumlah tumbukan 

antarmolekul dari zat-zat yang bereaksi. Suatu reaksi akan berlangsung 

lebih cepat jika tumbukan antarpartikel dari zat-zat pereaksi lebih 

sering terjadi dan lebih banyak. Sebalik- nya, reaksi akan berlangsung 

lebih lambat jika hanya sedikit partikel dari zat-zat pereaksi yang 

bertumbukan. Beberapa faktor yang memengaruhi laju reaksi, antara 

lain: konsentrasi, luas permukaan sentuhan, suhu dan katalis. 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laju Reaksi (Petrucci, 2000) :  

a. Konsentrasi pereaksi  

Untuk berbagai reaksi yang melibatkan zat cair dan gas, 

peningkatan konsentrasi dari pereaksi akan meningkatkan laju 

reaksi. Dalam beberapa kasus tertentu, peningkatan  salah satu 

pereaksi memungkinkan terjadinya sedikit efek pada laju reaksi. 

Supaya suatu reaksi dapat berlangsung, partikel-partikel tersebut 

pertama-tama haruslah bertumbukan. Hal ini berlaku ketika dua 

partikel itu larutan atau salah satu larutan dan satunya lagi benda 

padat. Jika konsentrasinya tinggi, kemungkinan untuk 

bertumbukkan pun semakin besar. Berdasarkan hal ini di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa semakin besar konsentrasi, semakin 

cepat reaksi berlangsung. 
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b. Luas permukaan sentuh  

Perubahan dari luas permukaan zat padat dan laju reaksi. 

Hal ini berlaku untuk reaksi yang melibatkan zat padat dan gas, 

atau zat padat dan zat cair. Juga termasuk kasus dimana zat padat 

berlaku sebagai katalis. Suatu pereaksi mungkin melibatkan 

pereaksi dalam bentuk padat. Luas permukaan (total) zat padat 

akan bertambah jika ukurannya diperkecil. Pada campuran yang 

heterogen (berbeda), reaksi terjadi pada bidang batas campur yang 

selanjutnya disebut bidang sentuh. Makin halus ukuran kepingan 

zat padat, maka makin luas permukaannya. Dan semakin luas 

bidang sentuh atau luas permuakaan, maka semakin cepat 

reaksinya. 

1) Kepingan yang lebih halus bereaksi lebih cepat 

2) Kepingan yang lebih kasar bereaksi lebih lambat 

Semakin zat padat terbagi menjadi bagian kecil-kecil, 

semakin cepat reaksi berlangsung. Bubuk zat padat biasanya 

menghasilkan reaksi yang lebih cepat dibandingkan sebuah 

bongkah zat padat dengan massa yang sama. Bubuk padat memiliki 

luas permukaan yang lebih besar dari pada sebuah bungkah zat 

padat. Pengaruh luas permukaan ini banyak diterapkan dalam 

industri, yaitu dengan menghaluskan terlebih dahulu bahan yang 

berupa padatan sebelum direaksikan. Menguyah makanan juga 

merupakan upaya dalam rangka memperhalus permukaan sehingga 

penguraian berikutnya dapart berlangsung lebih cepat. 

c. Suhu 

Suhu juga berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. 

Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka 

menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan 

yang terjadi semakin sering, dan menyebabkan laju reaksi semakin 

besar. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka partikel semakin 

tidakk aktif, sehingga laju reaksi semakin kecil.  
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Laju reaksi dapat juga dipercepat atau diperlambat dengan 

mengubah suhunya. Berikut ini disajikan suatu hasil percobaan 

dengan prinsip banyak reaksi yang berlangsung 2 kali lebih cepat 

jika suhunya dinaikkan 10
o
C 

Suhu (
o
C) 30

 o
C    40

 o
C    50

 o
C    60

 o
C   

Waktu (detik) 200     125       50         24 

Data tersebut menunjukkan bahwa makin tinggi suhu 

makin cepat reaksi. Banyak reaksi yang berlangsung 2 kali lebih 

cepat jika suhunya dinaikkan 10
o
C 

d. Katalisator 

Katalisator adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, 

tetapi zat itu sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal (tidak 

dikonsumsi atau tidak dihabiskan). Katalis berperan mengurangi 

energi aktivasi yaitu energi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya 

reaksi (Ea menjadi menurun). Semakin rendah nilai Ea maka lebih 

banyak partikel yang memiliki energi kinetik besar. Hal ini 

menyebabkan jumlah tumbukan efektif akan bertambah, sehingga 

laju reaksi juga akan meningkat. Sebaliknya Semakin tinggi nilai 

Ea maka memiliki energi kinetik kecil. Hal ini menyebabkan laju 

reaksi juga akan semakin kecil 

Contohnya: aksi larutan FeCl3 terhadap peruraian larutan 

H2O2 Hidrogen peroksida (H2O2) dapat terurai menjadi air dan gas 

oksigen menurut persamaan: 

2H2O2(aq) → 2 H2O2 (l) + O2(g) 

Pada suhu kamar, reaksi itu berlangsung sangat lambat 

sehingga praktis tidak teramati. Namun, reaksi akan berlangsung 

cepat jika larutan FeCl3 ditambahkan. Larutan FeCl3 (yang berupa 

kuning jingga), mula-mula mengubah warna campuran menjadi 

coklat tetapi pada akhir reaksi kembali bewarna kuning jingga.  

Banyak proses industri yang menggunakan katalisator, 

sehingga proses dapat berlangsung lebih cepat dan biaya produksi 
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dapat dikurangi. Sebagian besar katalisator merupakan unsur 

transisi atau senyawanya. Beberapa diantaranya dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Katalisator Penggunaan 

Besi  Sintesis amonia dari nitrogen dan hidrogen (proses 

Haber) 

V2O5 Industri asam sulfat menurut (proses kontak) 

Nikel  Pembuatan margarin dari minyak kelapa 

Platia Industri asam nitrat (proses Oswald), pengubah 

katalitik pada knalpot kendaraan bermotor 

 

4. Persamaan Laju reaksi dan Orde Reaksi 

Laju reaksi dari berbagai reaksi biasanya berbeda-beda, ada 

yang cepat dan ada yang lambat. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

laju reaksi di antaranya adalah konsentrasi pereaksi. Persamaan laju 

reaksi merupakan persamaan aljabar yang menyatakan hubungan laju 

reaksi dengan konsentrasi pereaksi. Persamaan laju reaksi atau hukum 

laju reaksi dapat diperoleh dari serangkaian eksperimen atau 

percobaan. Dalam setiap percobaan, konsentrasi salah satu pereaksi 

diubah-ubah, sedangkan konsentrasi pereaksi lain dibuat tetap. 

Secara umum ditulis menurut persamaan reaksi sebagai berikut. 

a A+ b B  →   c C+ d D 

dan persamaan laju reaksinya:     V = k [A]
m

 [B]
n 

 

Keterangan: 

V  = laju reaksi 

k = tetapan laju reaksi 

m = orde reaksi zat A 

n  = orde reaksi zat B 

m + n  = orde (tingkat) reaksi total  
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Orde reaksi hanya dapat ditentukan secara eksperimen. Orde 

reaksi pada reaksi keseluruhan disebut orde reaksi total. Besarnya 

orde reaksi total adalah jumlah semua orde reaksi pereaksi. Jadi, orde 

reaksi total (orde reaksi) pada reaksi tersebut adalah m + n.  

Berikut ini terdapat beberapa contoh reaksi dan rumus laju 

reaksi yang diperoleh dari hasil eksperimen.  

Reaksi Rumus laju reaksi hasil 

eksperimen 2 H2 (g) + 2 NO(g)   2 H2O(g) + N2 (g) 

H2 (g) + I2 (g)   2 HI(g) 

2 HI(g)   H2 (g) + I2 (g) 

 2 H2 (g) + SO2 (g)   2 H2O(g) + S(g) 

2 H2O2 (aq)   2 H2O(l) + O2 (g) 

V = k [H2] [NO]
2
 

V = k [H2] [I2] 

V = k [HI]
2
 

V = k [H2] [SO2] 

r = k [H2O2]
2
 Berdasarkan persamaan laju reaksi dapat ditentukan tingkat 

(orde) reaksi. Untuk reaksi 2 H2(g) + 2 NO(g)  →  H2O(g) + N2(g)  

Dengan persamaan laju reaksi V = k [H2] [NO2]
2
,  

Mempunyai tingkat (orde) pertama terhadap H2 dan tingkat 

(orde) kedua terhadap NO, sehingga keseluruhan merupakan tingkat 

(orde) ketiga. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini mendeskripsikan tentang kemampuan multirepresentasi 

siswa dalam materi laju reaksi di SMA Muhammadiyah 1 Ketapang, sehingga 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek 

penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya (Hardadi Nawawi, 2007) 

Penelitian ini akan menyelidiki kemampuan multirepresentasi pada 

siswa kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 1 Ketapang dengan materi laju 

reaksi dalam menyelesaikan soal-soal laju reaksi sehingga dipilihlah jenis 

studi survei. Penelitian ini akan digunakan survei sampel, di mana peneliti 

akan memberikan soal sebagai bahan survei kepada siswa SMA 

Muhammadiyah 1 Ketapang kelas XI IPA untuk mendapatkan informasi 

tentang kemampuan multirepresentasi siswa. 

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber yang dari mana data penelitian 

diperoleh. Subjek penelitian ini dapat berupa individu, kelompok, lembaga, 

masyarakat dan lain-lain. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 

program IPA SMA Muhammadiyah 1 Ketapang yang hanya terdapat satu 

kelas. 
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C. Waktu dan Tempat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian melibatkan seluruh siswa kelas XI IPA SMA 

Muhammadiyah 1 Ketapang yang menjadi subjek penelitian. Jadwal 

pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1: 

Tabel 3.1: Jadwal Kegiatan Penelitian 

No Waktu Pelaksanaan Waktu Kegiatan 

1 
06 Maret 2017 s/d 

 31 Maret 2017 
- Validitas Soal Test 

2 15 April 2017 09.15 – 10.35 

Pemberial Soal Test 

Pada Siswa Kelas XI 

IPA SMA 

Muhammadiyah 1 

Ketapang 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 

pengukuran dan teknik komunikasi langsung.  

1. Teknik pengukuran. 

Pengukuran berarti usaha untuk mengetahui suatu keadaan berupa 

kecerdasan, kecakapan nyata dalam bidang tertentu, panjang, berat dan 

lain-lain dibandingkan dengan norma tertentu (Nawawi, 2007). Teknik 

pengukuran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengukuran 

dengan instrumen berupa tes kemampuan multirepresentasi. 

2. Teknik komunikasi langsung 

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang mengharuskan 

peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka (face 

to face) dengan sumber data (Nawawi, 2007). Teknik komunikasi 

langsung yang digunakan untuk mengumpukan data berupa wawancara. 
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E. Alat Pengumpul Data 

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Tes 

Menurut Sudjana (2010) “tes hasil belajar adalah tes yang digunakan 

untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil belajar 

kognitif”. Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

berbentuk essay. Menurut Nawawi (2007) tes essay yakni tes yang 

mengendaki peserta tes memberikan jawaban dalam bentuk uraian atau 

kalimat-kalimat yang disusun sendiri.  

Tes dibuat berdasarkan langkah-langkah penulisan butiran soal. 

Penulisan butir soal dibuat berdasarkan kurikulum yang digunakan. 

Standar Kriteria Ketuntansan Minimum (KKM), bidang studi dan buku 

yang digunakan. Butir soal dikembangkan oleh peneliti menjadi soal-soal 

yang sesuai dengan indikator pembelajaran. Langkah-langkah penulisan 

butir soal, yaitu: 

a. Menelaah kurikulum dan silabus 

b. Mengidentifikasi SK (Standar Kompetensi), KD (Kompetensi Dasar) 

dan cakupan materi 

c. Merumuskan indikator pembelajaran 

d. Membuat kisi-kisi soal 

e. Merancang dan membuat butir soal 

2. Wawancara  

Alat pengumpul data yang lain adalah wawancara atau interview. 

Menurut Arikunto (2010) wawancara atau interview adalah sebuah dialog 

yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin dilakukan 

dimana pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis 

besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Selanjutnya dalam bertanya 

seorang pewawancara dapat melakukannya secara bebas dalam 
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kalimatnya sendiri, sehingga setiap informasi dapat digali secara 

mendalam atau secara maksimal sesuai dengan keperluan.  

 

F. Prosedur Pengambilan Data 

1. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

a. Analisis hasil ulangan harian siswa, bertujuan untuk mengetahui pada 

materi mana siswa mengalami masalah dalam belajar, dan akan 

menyesuaikan dengan hasil analisis kurikulum. 

b. Wawancara dengan guru kimia untuk mengetahui gambaran mengenai 

pembelajaran kimia di kelas XI IPA dan strategi yang digunakan guru 

dalam pembelajaran. 

c. Observasi kelas untuk mengetahui secara langsung cara guru mengajar 

dan kondisi di dalam kelas. 

d. Analisis kurikulum untuk menentukan materi yang akan dipilih untuk 

dilakukan penelitian. 

2. Tahap Persiapan Penelitian 

a. Menyiapkan instrumen penelitian berupa soal tes 

b. Melakukan validasi instrumen penelitian. 

c. Merevisi instrumen penelitian berdasarkan hasil validasi. 

d. Membuat pedoman wawancara siswa 

3. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

a. Memberikan soal tes tentang laju reaksi di kelas XI IPA SMA 

Muhammadiyah 1 Ketapang. 

b. Mengoreksi dan menganalisis jawaban dari soal tes tentang laju reaksi 

c. Melakukan wawancara dan manganalisis hasil wawancara siswa 

4. Tahap Akhir 

a. Membahas dan membuat kesimpulan sebagai jawaban dari masalah 

penelitian. 

b. Menyusun laporan penelitian 
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Berdasarkan prosedur penelitian diatas dapat dilihat dalam bagan alur 

penelitian (Gambar 3.1):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan prosedur Penelitian 

Menyiapkan Instrumen 

Penelitian (Tes Essay) 

Membuat soal tes esai Membuat pedoman 

wawancara 

Tahap Persiapan Penelitian 

Validas

i  

Valid Tidak Valid 

Revisi 

Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Memberikan soal tes kepada 

siswa 

Mengoreksi dan 

menganalisis jawaban 

Melakukan wawancara dan 

manganalasis hasil wawancara 

Membuat kesimpulan 

dari riset 

Menyusun laporan 

penelitian 

Tahap Akhir 
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G. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini dirancang untuk memperoleh informasi tentang 

multipresentasi siswa mengenai materi laju reaksi. Penyajian data hasil 

penelitian dengan menggunakan tabel  merupakan penyajian yang banyak 

digunakan, karena lebih efisien. Penggunaan tabel bermaksud untuk 

merangkum sejumlah data yang saling berhubungan antar satu dengan yang 

lain sehingga lebih mudah dipahami (Sugiyono, 2011). 

Data yang diperoleh dari format kemampuan multirepresentasi 

maupun hasil wawancara kemudian dianalisis lebih lanjut. Langkah-langkah 

yang dilakukan dalam pengolahan data meliputi: 

1. Mengumpulkan lembar jawaban siswa hasil tes yang telah dilakukan. 

2. Mengoreksi setiap lembar jawaban siswa dengan memberikan skor sesuai 

dengan kunci jawaban dan pedoman penskoran. 

3. Menghitung persentase kemampuan multirepresentasi siswa pada setiap 

indikator. 

Tabel 3.2: Format Rekapitulasi Representasi siswa  

No 
Nama  

Siswa 

R. Simbolik 
% 

Kategori 

Kemampuan Soal 1 

     

Jumlah skor representasi    

Rata-rata skor representasi    

 

No 
Nama  

Siswa 

R. Makroskopik 
% 

Kategori 

Kemampuan Soal 1 

     

Jumlah skor representasi    

Rata-rata skor representasi    

 

No 
Nama  

Siswa 

R. Mikroskopik 
% 

Kategori 

Kemampuan Soal 1 

     

Jumlah skor representasi    

Rata-rata skor representasi    

 

% 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 =  
 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟
 𝑥 100 
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4. Menghitung persentase kemampuan tiap representasi berdasarkan 

indikator – indikator, dengan rumus: 

% 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 =  
𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚  𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟
 𝑥 100 

5. Menentukan kategori kemampuan tiap representasi yang di peroleh dari 

perhitungan sesuai skala katagori kemampuan berikut: 

Tabel 3.3: Kategori Kemampuan 

Nilai Kategori Kemampuan 

81-100 Sangat Baik 

61-80 Baik 

41-60 Cukup 

21-40 Kurang 

< 20 Sangat Kurang 

                                                  Arikunto (2009) 

6. Menentukan persentase rata – rata kemampuan multirepresentasi siswa 

kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 1 Ketapang. 

7. Menganalisis transkrip wawancara untuk memperjelas hal-hal yang tidak 

diperoleh dari pengamatan. 

8. Menyimpulkan kemampuan multirepresentasi siswa untuk setiap aspek 

kemampuan multirepresentasi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Lembar jawaban siswa memberikan gambaran mengenai kemampuan 

representasi simbolik, mikroskopik dan makroskopik. Penelitian ini dilakukan 

pada siswa SMA Muhammadiyah 1 Ketapang Kelas XI IPA. Pada tes 

kemampuan multirepresentasi ini diikuti oleh 30 siswa pada hari Sabtu 15 

April 2017. Berikut hasil persentase Kemampuan Multirepresentasi siswa: 

Tabel 4.1 Persentase Kemampuan Multirepresentasi Siswa 

Kemampuan  

Representasi 
Persentase (%) 

Kategori 

Kemampuan 

Simbolik 

Makroskopik 

Mikroskopik 

70,57 

76,52 

41,25 

Baik 

Baik 

Cukup 

Tabel 4.1. terlihat bahwa persentase representasi simbolik dan 

representasi makroskopik lebih tinggi kategori baik bila dibandingkan dengan 

representasi mikroskopik dengan kategori cukup,  hal ini dikarenakan guru 

yang telah memberikan penekanan yang baik pada representasi simbolik dan 

representasi makroskopik pada materi laju reaksi. Pada representasi 

mikroskopik yang memiliki persentase yang rendah, dikarenakan guru kurang 

memberikan penekanan pada representasi mikroskopik, hal ini dikarenakan 

pada representasi mikroskopik ini  merupakan proses yang terjadi dalam 

suatu reaksi yang tidak dapat dijelaskan dan dilihat dengan kasat mata. Selain 

itu, guru tidak mengunakan media pembelajaran yang bervariasi seperti flash, 

power point, video dan lain-lain. Sehingga siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami proses yang terjadi dalam suatu reaksi secara level representasi 

mikroskopik.  
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1. Kemampuan Multirepresentasi Level Simbolik 

Representasi simbolik yang disajikan dalam bentuk Tabel 4.2. 

Tabel 4.2: Persentase Kemampuan Representasi Simbolik Siswa 

Nomor Soal Persentase (%) 
Kategori 

Kemampuan 

1 

2 

3 

86,5 

59,22 

66 

Sangat Baik 

Cukup 

Baik  

Rata-rata 70,57 Baik 

Tabel 4.2 menunjukan bahwa kemampuan representasi simbolik 

terdapat pada soal pertama, kedua dan ketiga. Pada soal pertama siswa 

masih ada yang keliru dalam menentukan konsentrasi zat yang akan 

digunakan pada saat menentukan laju reaksi. Pada soal kedua siswa 

kesulitan dan tidak paham untuk mengunakan rumus yang akan digunakan 

untuk menghitung laju reaksi, sedangkan pada soal ketiga siswa masih 

kurang teliti dalam menentukan harga ketetapan laju reakasi (K) dan 

belum paham menghitung laju reaksi. Hasil jawaban benar dan salah 

dengan persentase represenntasi simbolik siswa yang ditampilkan pada 

tabel 4.3: 

Tabel 4.3: Analisis Jawaban Siswa Persentase  

Representasi Simbolik 

No. 

Soal 

Jawaban Siswa Jumlah Siswa Persentase (%) 

Benar Salah Benar Salah Benar Salah 

1 Dik :  

[M1] = 1,25 M 

[M2] = 0,5 M 

Δt   = 25 detik   

        

Jawaban :  

Vp = −
∆(x)

∆t
 

Vp =  −
0,5 -1,25

25
 

Vp = 
0,75 M

25 detik 
 

Vp = 3.10
-2

 M/dtk 

Dik :  

[M1] = 1,25 M 

[M2] = 0,5 M 

Δt   = 25 detik   

Jawaban :  

Vp = 
∆(x)

∆t
 

Vp =  
1,25 – 0,5

25
 

Vp = 
75 M

25 detik 
 

Vp = 3 M/detik 

22 

Siswa 

8 

Siswa 

73,33 26,67 

2 Dik:  

Δt = 5 detik  

V = 10 L 

Dik: Δt    = 5 detik  

        V     = 10 L 

         n     = 0,1 mol 

15 

Siswa 

15 

Siswa 

( 6 

50 50 
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Jawaban: 

Mol N2=0,1–0,08  

           = 0,02 mol 

[N2] = 
mol N2  yang bereaksi 

V
 

       = 
0,02 mol 

10 L
  

       = 0,002 M 

V N2 = 
∆ [𝑁2] 

∆t 
   

       = 
0,002 M 

5 detik 
 

      = 4 x 10
-4

 M/det 

V H2 = 
3

1
 x V N2 

    = 
3

1
 x 4.10

-4
M/det  

    = 1,2 x10
-3 

M/det 

V NH3 = 
2

1
 x V N2 

     = 
2

1
 x 4.10

-4
M/det 

     = 8  x 10
-4 

M/det 

Jawaban:  

V N2 = 
∆ [𝑁2] 

∆t 
   

         = 
1 M 

5 detik 
 

          =0,2 M /det 

V H2 = 
∆ [𝐻2] 

∆t 
   

         = 
1 𝑀

5 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
  

         = 0,2
 
M/ det 

V NH3 = 
∆ [𝑁𝐻3] 

∆t 
   

           = 
0,3 𝑀

5 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
. 

           = 0,6 M /det 

siswa 

tidak 

menja

wab ) 

3 Orde reaksi terhadap 

NO 

 

 

 

2
x
 = 4 

x  = 2 

 

Orde reaksi Br2 

 

 

 

4
y
 = 4 

y  = 1 

 

Orde reaksi total = 2 + 1 

                          = 3 

 

V = k[NO]
2 
[Br2] 

 

Berdasarkan percobaan 

1  

    det
1051,0

10.6 12

22

2

/120
det/ 





 M
x M

M
K

 
Berdasarkan percobaan 

1 dan 4 

 

 

V = k[NO]
x 
[Br2]

y 

Ordo NO cari Br2 yang 

sama 
𝑉1

𝑉3
 = [NO] 

x 
[Br2]

y 

 

6 𝑥  10−2

2,4 𝑥  10−1
 = 

(0,1)𝑥

(0,2)𝑥
 

2,5 x 10
-1  

=  (0,5)
x
 

5 x 10
-1

  =  x  

0,5         =  x 

 

Orde Br cari NO yang 

sama 

𝑉1

𝑉2
 = 

5 𝑥  10−2

2 𝑥  10−1
 

 
6 𝑥 10−2

2,4 𝑥 10−1
=  

(5 𝑥 10−2)𝑦

(2 𝑥 10−1)𝑦
 

 

2,5 x 10
-1  

=  (2,5 x 10
-1

)
y
 

5 x 10
-1

   =  y 

    1          =  y 

18 

siswa 

12 

Siswa 

( 6 

siswa 

tidak 

menja

wab ) 

60 40 

   
    106

104,2

1051,0

1052,0
2

1

1

3

2

2

x

x

x

x
V
V

YX

YX

K

K












   
    106

104,2

1051,0

1021,0
2

1

1

2

2

1

x

x

x

x
V
V

YX

YX

K

K












   
   1053,0

1051,0106
2

2

4

1
12

12
2

x

xx
K

K

xdata

data
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6𝑥10−2

𝑥
 = 

1

9
 

     𝑥   = 
6𝑥10−2𝑥  9

1
  

       = 5,4 𝑥 10−2 

 

 

2. Kemampuan Multirepresentasi Level Makroskopik 

Hasil representasi Makroskopik yang disajikan dalam bentuk Tabel 

4.4. 

Tabel 4.4: Persentase Kemampuan Representasi Makroskopik Siswa 

Nomor Soal Persentase (%) 
Kategori 

Kemampuan 

4 

5 

6 

83,86 

68,57 

77,14 

Sangat Baik 

Baik 

Baik 

Rata-rata 76,52 Baik 

Tabel 4.3 menunjukan bahwa representasi makroskopik terdapat 

pada soal keempat, kelima dan keenam. Siswa masih banyak yang keliru 

dengan proses laju reaksi yang dipengaruhi beberapa faktor yang terjadi 

pada setiap soal. Bahkan siswa masih ada yang tidak tahu dengan proses 

yang terjadi. Hasil representasi makroskopik siswa yang ditampilkan pada 

tabel 4.5: 

Tabel 4.5: Analisis Jawaban Siswa Persentase  

Representasi Makroskopik 

No. 

Soal 

Jawaban Siswa Jumlah Siswa Persentase (%) 

Benar Salah Benar Salah Benar Salah 

4 Jesscool halus laju 

reaksinya lebih cepat 

karena sudah dalam 

bentuk halus. Bentuk 

halus lebih cepat laju 

reaksinya karena luas 

permukaan lebih 

besar, sedangkan 

bongkahan atau padat 

luas permukaan kecil. 

Yang menghasilkan 

laju reaksi cepat 

adalah bongkahan 

jesscool + air karena 

bongkahan yang besar 

membuat laju reaksi 

semakin cepat. 

24 

Siswa 

6 

Siswa 

 (1 

siswa 

tidak 

menja

wab) 

80 20 

5 Air panas + Extrajoss 

karena pada air yang 

Air dingin + Extrajoss 

akan mempunyai laju 

17 

Siswa 

13 

Siswa 

56,67 43,33 
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memiliki suhu panas 

akan lebih mudah dan 

cepat larut di 

bandingkan pada air 

yang memiliki suhu 

dingin. 

reaksi yang cepat 

karena sodanya kana 

naik. 

(3 

siswa 

tidak 

menja

wab) 

6 Peristiwa ledakan 

karena pada peristiwa 

ledakan hanya 

memerlukan waktu 

yang singkat untuk 

terjadinya ledakan 

dibandingkan besi 

berkarat yang 

memerlukan waktu 

yang lama. 

Perkaratan besi karena 

besi bersifat logam 

yang mudah berkarat 

jika dibiarkan dalam 

air garam atau sering 

mengenai O2 yang 

mengakibatkan besi 

mengalami korosi atau 

berkarat 

18 

siswa 

12 

Siswa 

(2 

siswa 

tidak 

menja

wab) 

60 40 

3. Kemampuan Multirepresentasi Level Mikroskopik 

Representasi Mikroskopik yang disajikan dalam bentuk tabel 4.6: 

Tabel 4.6: Persentase Kemampuan Representasi Mikroskopik Siswa 

Nomor Soal Persentase (%) 
Kategori 

Kemampuan 

7 

8 

9 

52,86 

36,14 

34,71 

Cukup 

Kurang 

Kurang 

Rata-rata 41,25 Cukup 

Tabel 4.6 menunjukan bahwa representasi mikroskopik terdapat 

pada soal ketujuh, kedelapan, dan kesembilan. Siswa masih belum paham 

tentang proses laju reaksi yang terjadi pada gambar yang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang diamati secara mikroskopik sehingga siswa tidak 

dapat menjelaskan level mikroskpik yang terdapat pada soal. Persentase 

represenntasi mikroskopik siswa yang ditampilkan pada Tabel 4.7: 
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Tabel 4.7: Analisis Jawaban Siswa Persentase  

Representasi Mikroskopik 

No. 

Soal 

Jawaban Siswa Jumlah Siswa Persentase (%) 

Benar Salah Benar Salah Benar Salah 

7 Konsentrasi tinggi 

karena semakin besar 

konsentrasi larutan 

semakin banyak 

molekul terkandung 

dan semakin sering 

terjadi tumbukan.  

Maka laju reaksi akan 

semakin cepat. 

Konsentrasi rendah 

karena semakin cpat 

laju reaksi terjadi. 

13 

Siswa 

17 

Siswa 

(1 

siswa 

tiak 

menja

wab) 

43,33 56,67 

8 Serbuk Fe karena 

semakin luas juga 

partikel-partikel 

didalamnya untuk 

bertumbukan dan akan 

semakin cepat larut 

dibandingkan 

batangan Fe, maka 

laju reaksi akan 

semakin cepat. 

Batangan Fe karena 

dalam bentuk 

batangan semakin 

mudah bertumbukan. 

6 

Siswa 

24 

Siswa 

(6 

siswa 

tidak 

menja

wab) 

20 80 

9 Suhu tinggi karena 

partikel bergerak 

semakin cepat dan 

akan terjadi 

tumbukan. Karena 

pada suhu tinggi 

partikel akan semakin 

aktif bergerak, 

sehingga tumbukan 

akan sering terjadi. 

Suhu rendah karena 

semakin mudah 

partiketl bertumbukan 

satu sma lainnya. 

5 

siswa 

25 

Siswa 

(3 

siswa 

tidak 

menja

wab) 

16,67 83,33 

 

B. Pembahasan 

Hasil penelitian pada tabel 4.1 menunjukan bahwa siswa kelas XI IPA 

SMA Muhammadiyah 1 Ketapang paling menguasai repesentasi simbolik dan 

repersentasi makroskopik. Pada representasi simbolik diperoleh persentase 

sebesar 70,57% dengan kategori kemampuan baik, hal ini menunjukan bahwa 
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siswa dapat memunculkan representasi simbolik dan menjawab soal nomor 1, 

2 dan 3 dengan baik. Sebagian besar siswa mengatakan telah paham dengan 

materi laju reaksi dan dapat menjawab soal, namun hanya saja masih terdapat 

beberapa siswa yang kurang teliti dalam melihat soal sehingga mendapatkan 

hasil yang salah (Lampiran B-4: 78).   

Reperesentasi makroskopik merupakan salah satu representasi yang 

dikuasai siswa yaitu sebesar 76,52% dengan kategori kemampuan baik. Hal 

ini menunjukan bahwa siswa dapat memunculkan representasi makroskopik 

yang terdapat pada soal nomor 4, 5, dan 6 dengan baik. Hal ini dikarenakan 

guru telah melakukan penekanan yang baik terhadap representasi 

makroskopik pada siswa dengan cara melakukan peraktikum (Lampiran A-6: 

63). Meskipun masih terdapat siswa yang hanya dapat menenetukan laju 

reaksi pada soal tanpa menjelaskan proses yang terjadi pada setiap gambar 

yang diamati tersebut (Lampiran B-4: 78). 

Representasi mikroskopik merupakan yang paling sedikit yang 

dikuasai oleh siswa yaitu sebesar 41,25% dengan kategori kemampuan 

cukup. Hal ini menunjukan bahwa pada soal nomor 7, 8 dan 9 representasi 

mikroskopik siswa kurang. Secara rinci dapat dilihat pada lampiran B-2: 66  

dan B-3: 75. Hal ini dikarenakan guru masih belum memanfaatkan fasilitas 

yang tersedia di sekolah untuk mengunakan media pembelajaran dalam 

penekanan representasi mikroskopik. Penggunaan berbagai macam media 

pembelajaran seperti power point, flash, video dan lain-lain. Sehingga siswa 

hanya dapat membedakan laju reaksi yang berjalan cepat dan laju reaksi yang 

berjalan lambat. Akan tetapi tidak dapat menjelaskan proses yang terjadi 

secara mikroskopik untuk mengetahui penyebab yang mengakibatkan 

beberapa faktor tersebut dapat mempercepat laju reaksi (Lampiran B-4: 78). 

1. Kemampuan Multirepresentasi Level Simbolik 

Representasi simbolik ini terdapat pada 3 soal yaitu soal nomor 1, 

soal nomor 2, dan soal nomor 3.  Dari analisis jawaban siswa soal nomor 

1 dimana siswa diminta untuk menentukan laju reaksi berdasarkan 

perubahan konsentrasi zat, dapat dilihat berdasarkan tabel 4.2. di atas 
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bahwa kemampuan representasi simboik siswa sebesar 86,5% dari 30 

siswa dengan kategori kemampuan sangat baik. Dari seluruh jawaban 

siswa diperoleh kesalahan pada soal nomor 1 ini yaitu: siswa tidak 

menyertai tanda (-) pada rumus laju reaksi dan siswa salah dalam 

menghitung kosentrasi zat yang akan dihitung. Hal ini ditunjukan pada 

hasil jawaban siswa yang brinisial SM pada Gambar 4.1: 

 

Gambar 4.1. Jawaban Siswa Salah Soal Nomor 1 

Berdasarkan hasil wawancara (Lampiran B-4: 78) kepada siswa yang 

menjawab salah, bahwa siswa tidak merasakan kesulitan dan sudah paham 

dengan materi perhitungan laju reaksi dan bisa menjawab soal. Akan tetapi 

masih ada siswa yang kurang teliti dalam menjawab soal, terutama 

menentukan konsentrasi yang akan digunakan dalam menetukan laju 

reaksi. Sehingga dalam perhitungan hasil laju reaksi yang didapatpun 

salah. 

 Analisis jawaban siswa pada soal nomor 2 dimana siswa diminta 

untuk menentukan laju reaksi berdasarkan volume gas yang ada.  Dapat 

dilihat berdasarkan tabel 4.2. diatas bahwa kemampuan representasi 

simbolik siswa pada soal nomor 2 sebesar 59,22% dari 30 siswa dengan 

kategori kemampuan cukup. Dari 30 siswa yang mengikui tes ada 6 siswa 

yang tidak menjawab soal nomor 2. Dari seluruh jawaban siswa diperoleh 

kesalalahan pada soal nomor 2 yaitu: siswa tidak menghitung mol N2  

terlebih dahulu, siswa salah dalam menghitung konsentrasi N2, dan tidak 

memasukan koefisien reaksi saat menhitung laju reaksi H2 dan NH3. Hal 

ini ditunjukan pada hasil jawaban siswa yang brinisial SFR pada Gambar 

4.2: 
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Gambar 4.2. Jawaban Siswa Salah Soal Nomor 2 

Berdasarkan hasil wawancara siswa (Lampiran B-4: 78) yang tidak dapat 

menjawab soal, bahwa siswa masih merasakan kesulitan untuk mengisi 

soal nomor 2. Hal ini dikarenakan siswa yang belum begitu paham dan 

masih bingung untuk mengunakan rumus yang akan digunakan pada saat 

menghitung dan menentukan laju reaksi pada soal nomor 2 tersebut. Selain 

itu, siswa juga mengatakan bahwa hanya bisa memahami soal-soal laju 

reaksi yang sederhana. Akan tetapi saat diberikan soal laju reaksi yang 

sedikit rumit, maka siswa akan merasakan kesulitan dalam menjawab soal 

tersebut. 

 Analisis jawaban siswa pada soal nomor 3 ini dimana siswa 

diminta untuk menjawab menentukan orde reaksi, persamaan laju reaksi 

serta menentukan laju reaksi. Dapat dilihat berdasarkan tabel 4.2. diatas 

bahwa kemampuan representasi simbolik siswa pada soal nomor 3 sebesar 

66% dari 30 siswa dengan kategori kemampuan baik. Dari 30 siswa yang 

mengikui tes ada 6 siswa yang tidak menjawab soal nomor 3. Dari seluruh 

jawaban siswa diperoleh kesalahan pada soal nomor 3 yaitu: siswa salah 

dalam memilih percobaan untuk menghitung ordo reaksi, salah dalam 

menentukan harga tetapan laju reaksi (k), dan salah dalam menentukan 

persamaan laju reaksi. Hal ini ditunjukan pada hasil jawaban siswa yang 

brinisial SFR pada Gambar 4.3: 
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Gambar 4.3. Jawaban Siswa Salah Soal Nomor 3 

Berdasarkan  hasil wawancara siswa (Lampiran B-4: 78) yang salah dalam 

menjawab soal, bahwa soal tidak begitu sulit dan siswa dapat menentukan 

orde reaksi dan persamaan laju reaksi secara lengkap serta menentukan 

harga tetapan laju reaksi (K). Namun, masih ada beberapa siswa yang 

salah dalam menjawab soal serta masih kesulitan dan belum memahami 

soal yang berkaitan dengan orde reaksi, persamaan reaksi serta 

menentukan harga tetapan laju reaksi (K). Hal ini dikarenakan siswa masih 

ada yang kurang teliti dalam menghitung hasil jawaban soal, sehingga 

dalam menentukan orde reaksi, persamaan laju reaksi dan harga teteapan 

laju reaksi diperoleh hasil yang salah. Padahal dalam menjawab soal sudah 

mengunakan rumus dan cara yang benar. 

Berdasarkan hasil analisa diatas representasi simbolik pada soal 

nomor 1 sebesar 86,5% dengan kategori kemampuan sangat baik, soal 

nomor 2 sebesar 59,22% dengan kategori kemampuan cukup, dan soal 

nomor 3 sebesar 66% dengan kategori baik. Dari hasil ini diperoleh bahwa 

persentase kemampuan representasi simbolik siswa SMA Muhammadiyah 

1 ketapang sebesar 70,57% dengan kategori kemampuan baik. Hal ini 

menunjukan bahwa sebagian besar siswa SMA Muhammadiyah 1 

Ketapang sudah baik dalam menunjukan representasi simbolik pada setiap 

soal. 

2. Kemampuan Multirepresentasi Level Makroskopik 

Representasi Makroskopik terdapat pada 3 soal yaitu soal nomor 4, 

soal nomor 5, dan soal nomor 6. Analisis jawaban siswa pada soal nomor 4 
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ini dimana siswa diminta untuk menjawab pengaruh luas permukaan 

terhadap laju reaksi melalui hasil percobaan. Dapat dilihat berdasarkan 

tabel 4.3. diatas bahwa kemampuan representasi simbolik siswa pada soal 

nomor 4 sebesar 83,86% dari 30 siswa dengan kategori kemampuan sangat 

baik. Dari 30 siswa yang mengikui tes ada 1 siswa yang tidak menjawab 

soal nomor 4. Dari seluruh jawaban siswa diperoleh kesalahan pada soal 

nomor 4 yaitu: siswa salah dalam menentukan cepat atau lambatnya laju 

reaksi berdasarlan luas permukaan dan tidak dapat menjelaskan pengaruh 

luas permukaan sentuh terhadap laju reaksi. Hal ini ditunjukan pada hasil 

jawaban siswa yang brinisial SM pada Gambar 4.4:  

 

Gambar 4.4. Jawaban Siswa Salah Soal Nomor 4 

Berdasarkan hasil wawancara siswa (Lampiran B-4: 78) yang salah dalam 

menjawab soal, bahwa soal tidak sulit untuk dijawab dan dapat 

menentukan laju reaksinya cepat atau lambat. Serta siswa dapat 

menjelaskan pengaruh luas permukaan tehadap laju reaksi dengan benar. 

Namun, masih terdapat beberapa siswa yang masih tidak bisa memberikan 

penjelasan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Hal ini 

dikarenakan siswa masih merasa kebingungan untuk menjelaskan proses 

yang terjadi pada soal nomor 4 ini. 

Analisis jawaban siswa pada soal nomor 5 ini dimana siswa 

diminta untuk menjawab pengaruh suhu terhadap laju reaksi melalui hasil 

percobaan. Dapat dilihat berdasarkan tabel 4.2. diatas bahwa kemampuan 

representasi simbolik siswa pada soal nomor 5 sebesar 68,57% dari 30 

siswa dengan kategori kemampuan baik. Dari 30 isiswa yang mengikuti 

tes ada 3 orang siswa yang tidak menjawab soal nomor 5. Dari seluruh 

jawaban siswa diperoleh kesalahan pada soal nomor 5 yaitu: siswa salah 

dalam menentukan cepat atau lambatnya laju reaksi berdasarkan pengaruh 

suhu dan tidak dapat menjelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Hal 
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ini ditunjukan pada hasil jawaban siswa yang berinisial DCC pada Gambar 

4.5:  

 

Gambar 4.5. Jawaban Siswa Salah Soal Nomor 5 

Berdasarkan hasil wawancara siswa (Lampiran B-4: 78)  yang salah dalam 

menjawab soal, bahwa soal yang ditanyakan tidak sulit dan siswa dapat 

membedakan laju reaksi yang berjalan cepat dan yang berjalan lambat. 

Serta, sebagian siswa telah bisa memberikan penjelasan pengaruh suhu 

terhadap laju reaksi dengan benar. Akan tetapi masih, terdapat beberapa 

siswa keliru pengaruh suhu yang tinggi atau rendah yang dapat 

mempercepat laju reaksi. Sehingga terdapat siswa yang menjawab suhu 

endah yang dapat mempengaruhi laju reaksi tersebut. 

Analisis jawaban siswa pada soal nomor 6 ini dimana siswa 

diminta untuk menjawab faktor-faktor laju reaksi yang berdasarkan pada 

gambar peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dapat dilihat berdasarkan tabel 

4.2. diatas bahwa kemampuan representasi simbolik siswa pada soal 

nomor 6 sebesar 77,14% dari 30 siswa dengan kategori kemampuan baik. 

Dari 30 isiswa yang mengikuti tes ada 2 orang siswa yang tidak menjawab 

soal nomor 6. Dari seluruh jawaban siswa diperoleh kesalahan pada soal 

nomor 6 yaitu: siswa salah dalam menentukan cepat atau lambatnya laju 

reaksi pada gambar peristiwa dan tidak dapat menjelaskannya. Hal ini 

ditunjukan pada hasil jawaban siswa yang berinisial SM pada Gambar 4.6: 

 

Gambar 4.6. Jawaban Siswa Salah Soal Nomor 6 

Berdasarkan hasil wawancara siswa (Lampiran B-4: 78)  yang salah dalam 

menjawab soal, bahwa siswa tidak merasakan kesulitan dalam menjawab 

soal dan dapat menentukan peristiwa laju reaksi yang tercepat dari kedua 

gambar tersebut. Akan tetapi, siswa tidak bisa menjelaskan dan belum 
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memahami proses apa yang terjadi pada kedua gambar yang tedapat pada 

soal tersebut. Hal ini dikarenakan sebagian siswa tidak fokus 

mendengarkan penjelasan guru saat proses pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan hasil analisis diatas representasi makroskopik pada 

soal nomor 4 sebesar 83,86% dengan kategori kemampuan sangat baik, 

soal nomor 5 sebesar 68,57% dengan kategori kemampuan baik, dan soal 

nomor 6 sebesar 77,14% dengan kategori baik. Dari hasil ini diperoleh 

bahwa persentase kemampuan representasi makroskopik siswa SMA 

Muhammadiyah 1 ketapang sebesar 76,52% dengan kategori kemampuan 

baik. Hal ini menunjukan bahwa bagian besar siswa SMA Muhammadiyah 

1 Ketapang sudah baik dalam menunjukan representasi makroskopik pada 

setiap soal. 

3. Kemampuan Multirepresentasi Level Mikroskopik 

Representasi Mikroskopik terdapat pada 3 soal yaitu soal nomor 7, 

soal nomor 8, dan soal nomor 9. Analisis jawaban siswa pada soal nomor 7 

ini dimana siswa diminta untuk menjelaskan faktor konsentrasi yang 

mempengaruhi laju reaksi. Dapat dilihat berdasarkan tabel 4.3. diatas 

bahwa kemampuan representasi simbolik siswa pada soal nomor 7 sebesar 

52,86% dari 30 siswa dengan kategori kemampuan cukup. Dari 30 isiswa 

yang mengikuti tes ada 1 orang siswa yang tidak menjawab soal nomor 7. 

Dari seluruh jawaban siswa diperoleh kesalahan pada soal nomor 7 yaitu: 

siswa salah dalam menjelaskan penyebab konsentrasi yang dapat 

mempercepat suatu laju reaksi yang berdasarkan pada teori tumbukan.  Hal 

ini ditunjukan pada hasil jawaban siswa yang berinisial RM pada Gambar 

4.7:

 

Gambar 4.7. Jawaban Siswa Salah Soal Nomor 7 

Berdasarkan hasil wawancara siswa (Lampiran B-4: 78) yang salah 

menjawab soal, bahwa siswa merasakan kesulitan dalam menjawab 
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pertanyaan. Sehingga, siswa hanya dapat menentukan cepat atau 

lamabatnya laju reaksi yang dapat dipengaruhi oleh konsentrasi pada suatu 

larutan. Akan tetapi, tidak dapat menjelaskan dan mendiskripsikan proses 

yang terjadi secara mikroskopik serta penyebab yang mempengaruhi suatu 

laju reaksi tersebut. Hal ini dikarenakan siswa yang masih belum 

memahami pengaruh konsentrasi serta proses yang terjadi pada suatu 

reaksi yang dapat mempercepat atau memperlambat laju reaksi yang 

terdapat pada soal nomor 7 tersebut. Sehingga siswa hanya mampu 

membedakan laju reaksi yang berjalan cepat atau lambat yang dipengaruhi 

konsentasi saja. 

Analisis jawaban siswa pada soal nomor 8 ini dimana siswa 

diminta untuk menjelaskan faktor luas permukaan yang mempengaruhi 

laju reaksi. Dapat dilihat berdasarkan tabel 4.3. diatas bahwa kemampuan 

representasi simbolik siswa pada soal nomor 8 sebesar 36,14% dari 30 

siswa dengan kategori kemampuan kurang. Dari 30 isiswa yang mengikuti 

tes ada 6 orang siswa yang tidak menjawab soal nomor 8. Dari seluruh 

jawaban siswa diperoleh kesalahan pada soal nomor 8 yaitu: siswa salah 

dalam menjelaskan peyebab luas permukaan yang dapat mempercepat 

suatu laju reaksi berdasarkan pada teori tumbukan. Hal ini ditunjukan pada 

hasil jawaban siswa yang berinisial MR pada Gambar 4.8: 

 

Gambar 4.8. Jawaban Siswa Salah Soal Nomor 8 

Berdasarkan hasil wawancara siswa (Lampiran B-4: 78) yang salah dalam 

menjawab soal, bahwa siswa merasakan kesulitan dalam menjawab soal. 

Sehingga siswa hanya dapt menentukan cepat atau lambatnya laju reaksi 

yang dipengaruhi oleh luas permukaan. Akan tetapi siswa tidak bisa 

menjelaskan proses secara mikroskopik yang terjadi serta penyebab yang 

mempengaruhinya sehingga dapat mempercepat laju reaksi. Hal ini 

dikarenaka siswa masih belum paham tentang pengaruh luas permukaan 
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dan proses yang terjadi pada suatu reaksi yang dapat mempercepat atau 

memperlambat laju reaksi yang terjadi pada soal nomor 8 tersebut. 

Sehingga siswa hanya mampu membedakan laju reaksi yang berjalan cepat 

atau lambat yang dipengaruhi oleh luas permukaan. 

Analisis jawaban siswa pada soal nomor 9 ini dimana siswa 

diminta untuk menjelaskan faktor suhu yang mempengaruhi laju reaksi. 

Dapat dilihat berdasarkan tabel 4.3. diatas bahwa kemampuan representasi 

simbolik siswa pada soal nomor 9 sebesar 34,71% dari 30 siswa dengan 

kategori kemampuan kurang. Dari 30 isiswa yang mengikuti tes ada 3 

orang siswa yang tidak menjawab soal nomor 9. Dari seluruh jawaban 

siswa diperoleh kesalahan pada soal nomor 9 yaitu: siswa salah dalam 

menjelaskan peyebab suhu tinggi yang dapat mempercepat suatu laju 

reaksi berdasarkan pada teori tumbukan. Hal ini ditunjukan pada hasil 

jawaban siswa yang berinisial SM pada Gambar 4.9: 

 

Gambar 4.9. Jawaban Siswa Salah Soal Nomor 9  

Berdasarkan hasil wawancara siswa (Lampiran B-4: 78) yang salah dalam 

menjawab soal, bahwa siswa meraskan kesulitan dalam menjawab soal. 

Sehingga siswa hanya dapat membedakan laju reaksi yang cepat atau 

lambat berdasarkan pengaruh suhu. Akan tetapi, tidak dapat menjelaskan 

proses yang terjadi secara mikroskopik untuk mengetahui penyebab yang 

mengakibatkan suhu yang tinggi dapat mempercepat laju reaksi. Begitu 

sebaliknya untuk suhu rendah yang dapat memeperlambat laju reaksi. Hal 

ini dikarenakan siswa masih belum bisa memahami proses yang terjadi 

serta pengaruh suhu tinggi dan suhu rendah yang dapat mempengaruhi 

cepat atau lambatnya reaksi yang terjadi.  Sehingga siswa hanya mampu 

membedakan laju reaksi yang bejalan cepat atau lambat yang di pengaruhi 

oleh suhu. 
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Berdasarkan hasil analisis diatas representasi mikroskopik pada 

soal nomor 7 sebesar 52,86% dengan kategori kemampuan cukup, soal 

nomor 8 sebesar 36,14% dengan kategori kemampuan kurang dan soal 

nomor 9 sebesar 34,71% dengan kategori kurang. Dari hasil ini diperoleh 

bahwa persentase kemampuan representasi mikroskopik siswa SMA 

Muhammadiyah 1 ketapang sebesar 41,25% dengan kategori kemampuan 

cukup. Hal ini menunjukan bahwa siswa SMA Muhammadiyah 1 

Ketapang masih kurang dalam menunjukan representasi makroskopik pada 

setiap soal, sehingga sebagian besar siswa masih belum memunculkan 

representasi mikroskopik. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menemukan keterbatasan 

yang ada saat melakuakn penelitian di SMA Muhammadiyah 1 Ketapang, 

yaitu keterbatasan waktu dalam melakukan wawancara dengan siswa yang 

salah menjawab soal tes yang diberikan peneliti. Sehingga peneliti hanya 

melakukan wawancara pada sebagian siswa yang salah menjawab soal  tes. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisi data pada BAB IV diperoleh dari hasil tes pada 

siswa kelas XI IPA SMA Muhammdiyah 1 Ketapang yang berjumlah 30 

orang siswa pada materi laju reaksi dapat ditarik kesimpulan bahwa 

representasi simbolik dan representasi makroskopik lebih baik dari pada 

representasi mikroskopik. Secara rinci dapat ditampilkan sebagai berikut: 

1. Kemampuan multirepresentasi simbolik siswa terdapat pada soal nomor 1 

diperoleh persentase sebesar 86,5% dengan kategori kemampuan sangat 

baik, kesalahan siswa sebagai berikut: siswa tidak menyertai tanda (-) pada 

rumus laju reaksi dan siswa salah dalam menghitung kosentrasi zat yang 

akan dihitung. Soal nomor 2 diperoleh persentase 59,22% dengan kategori 

kemampuan cukup, kesalahan siswa sebagai berikut: siswa tidak 

menghitung mol N2  terlebih dahulu, siswa salah dalam menghitung 

konsentrasi N2, dan tidak memasukan koefisien reaksi saat menghitung 

laju reaksi H2 dan NH3. Soal nomor 3 diperoleh persentase sebesar 66% 

dengan kategori kemampuan baik, kesalahan siswa sebagai berikut: siswa 

salah dalam memilih percobaan untuk menghitung ordo reaksi, salah 

dalam menentukan harga tetapan laju reaksi (k), dan salah dalam 

menentukan persamaan laju reaksi. Dari hasil ini  kemampuan 

multirepresentasi simbolik pada materi laju reaksi siswa kelas XI IPA 

SMA Muhammdiyah 1 Ketapang diperoleh persentasenya sebesar 70,57% 

tergolong kedalam kategori kemampuan yang baik.  

2. Kemampuan multirepresentasi makroskopik siswa terdapat pada soal 

nomor 4 diperoleh persentase sebesar 83,86% dengan kategori 

kemampuan sangat baik, kesalahan siswa sebagai berikut: siswa salah 

dalam menentukan cepat atau lambatnya laju reaksi berdasarlan luas 

permukaan dan tidak dapat menjelaskan pengaruh luas permukaan sentuh 

terhadap laju reaksi. Soal nomor 5 diperoleh persentase 68,57% dengan 

kategori kemampuan baik, kesalahan siswa sebagai berikut: siswa salah 
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dalam menentukan cepat atau lambatnya laju reaksi berdasarkan pengaruh 

suhu dan tidak dapat menjelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Soal 

nomor 6 diperoleh persentase sebesar 77,14% dengan kategori 

kemampuan baik, kesalahan siswa sebagai berikut: siswa salah dalam 

menentukan cepat atau lambatnya laju reaksi pada gambar peristiwa dan 

tidak dapat menjelaskannya. Dari hasil ini  kemampuan multirepresentasi 

makroskopik pada materi laju reaksi siswa kelas XI IPA SMA 

Muhammdiyah 1 Ketapang diperoleh persentasenya sebesar 76,52% 

tergolong kedalam kategori kemampuan yang baik.  

3. Kemampuan multirepresentasi mikroskopik siswa terdapat pada soal 

nomor 7 diperoleh persentase sebesar 52,86% dengan kategori 

kemampuan sangat cukup, kesalahan siswa sebagai berikut: siswa salah 

dalam menjelaskan penyebab konsentrasi yang dapat mempercepat suatu 

laju reaksi yang berdasarkan pada teori tumbukan. Soal nomor 8 diperoleh 

persentase 36,14% dengan kategori kemampuan kurang, kesalahan siswa 

sebagai berikut: siswa salah dalam menjelaskan penyebab luas permukaan 

yang dapat mempercepat suatu laju reaksi berdasarkan pada teori 

tumbukan. Soal nomor 9 diperoleh persentase sebesar 34,71% dengan 

kategori kemampuan kurang, kesalahan siswa sebagai berikut: siswa salah 

dalam menjelaskan peyebab suhu tinggi yang dapat mempercepat suatu 

laju reaksi berdasarkan pada teori tumbukan. Dari hasil ini  kemampuan 

multirepresentasi makroskopik pada materi laju reaksi siswa kelas XI IPA 

SMA Muhammdiyah 1 Ketapang diperoleh persentasenya sebesar 41,25% 

tergolong kedalam kategori kemampuan yang cukup.  

 

B. Saran  

1. Sebaiknya dalam proses pembelajaran kimia guru haruslah lebih 

menekankan pada setiap representasi baik representasi simbolik, 

representasi makroskopi dan representasi mikroskopik. Sehingga dari 

ketiga representasi dapat disampaikan secara baik dan jelas.  
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2. Dalam proses pembelajaran kimia guru seharusnya mengunakan berbagai 

media yang bervariasi dalam menjelaskan setiap materi kimia terutama 

materi laju reaksi. Seperti flash, power point, video dan lain-lain. 

Sehingga siswa lebih mudah memahami setiap materi pembelajaran 

kimia. Terutma pada representasi mikroskopik. 



 
 

47 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

AL Chandrasegaran, et al. 2007. The development of a two-tier multiple-choice 

diagnostic instrument for evaluating secondary school students’ ability to 

describe and explain chemical reactions using multiple levels of 

representation. Chemistry Education Research and Practice, (3), 293-307. 

Department of Applied Chemistry, Australia: Curtin University of 

Technology. 

Arikunto, Suharsimi dkk. 2009. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Cetakan ke-

14). Jakarta : Bumi Aksara 

Chittleborough, Gail D. 2004. The Role of Teaching Models and Chemical 

Representations in Developing Students’ Mental Models of Chemical 

Phenomena.Thesis. Australia : Curtin University of Technology. 

Kean, E & Middlecamp, C. 1985. Panduan Belajar Kimia Dasar. Jakarta: 

Gramedia. 

Nawawi, H. 2007. Metode  Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : Gajah Mada 

University Press. 

Petrucci, R. H. 2000. Kimia Dasar Prinsip dan Terapan Modern. Jakarta : 

Erlangga 

Sidik Nulhaq. 2013. Analisis Profil Kemampuan Multirepresentasi Siswa 

Berdasarkan Hasil Tes Uraian Terbatas Dan Tes Uraian Terstruktur Pada 

Materi Bunyi. Skripsi. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.  

Soehendro, Bambang. 2006. Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah. Jakarta : BSNP. 

Sopandi dan Murniati. 2007. Microscopic level misconceptions on topic acid 

base, salt, buffer and hydrolysis  : A case Study at a State Senior High 



48 
 

 
 

School. Seminar procceding of the first international seminar of science 

education : Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia. 

Sugiyono, 2010. Statistika untuk Penelitian (Cetakan ke-16).  Bandung  : 

Alfabeta. 

Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Pendidikan (Cetakan ke-15).  Bandung  : 

Alfabeta. 

Syukri, S. 1999. Kimia Dasar 1. Bandung : ITB Press 

Treagust, D and John, K Gilbert. 2009. Multiple representations in chemical 

education, Models and Modeling in Science Education 4. Australia : 

Curtin University of Technology. 

Winarti, A. 2001. Pembelajaran Ilmu Kimia dan Kontribusinya Terhadap 

Perkembangan Intelektual. Jurnal Vidya Karya XIX. 2: 109-115. 

Zaleha, S. 2011. Analisis Kemampuan Multirepresentasi Siswa pada Materi 

Ikatan Kimia di Kelas XI IPA SMA Negeri 4 Pontianak. Skripsi. 

Universitas Tanjung Pura. 



 
 

49 
 

DESKRIPSI DIRI 

 

Nama saya Widi Wahyudi lahir pada tanggal 30 Oktober 1993 di 

Kabupaten Ketapang, yang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi 

Kalimantan Barat. Saya merupakan anak terakhir dari empat bersaudara. 

Pada tahun 1999 saya memulai bersekolah di SD Negeri 35 di Desa 

Pesaguan Kiri Kecamatan Matan Hilir Selatan dan lulus pada tahun 2005. 

Kemudian saya melanjutkan sekolah di MTs Negeri Sungai Besar Kecamatan 

Matan Hilir Selatan yang lulus pada tahun 2008. Saya kemudian melanjutkan 

sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Ketapang dan pada kelas XI saya mengambil 

jurusan IPA dan lulus pada tahun 2011. Setelah lulus SMA saya melanjutkan ke 

salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Kota Pontianak yaitu Universitas 

Muhammadiyah Pontianak Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan 

mengambil  jurusan Pendidikan Kimia. Selama dalam melaksanakan pendidikan 

dari jenjang Sekolah Dasar sampai jenjang Perguruan Tinggi begitu banyak 

pengalaman yang didapat baik susah maupun senang. Alhamdullah semua 

pengalaman dapat dilewati dan dijadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik 

sampai saya menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Pontianak 

dan kembali di Masyarakat. 



 
 

50 
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN A: 

PRARISET 

PENELITIAN 
 

 

 

 

 

 
 



51 
 

51 
 

LAMPIRAN A-1 

KISI-KISI SOAL TES 

Nama Sekolah  : SMA Muhammadiyah 1 Ketapang     

Kurikulum   : KTSP      

Mata Pelajaran  : Kimia  

Kelas / Semester  : 2 / Ganjil  

Jumlah Soal   : 9 Soal  

Standar Kompetensi  :  Memahami kinetika dan kesetimbangan kimia serta faktor-

faktor yang mempengaruhinya serta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari dan industri 

Kompetensi Dasar    : Mendeskripsikan pengertian laju reaksi dengan melakukan 

percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju 

reaksi 

Materi    : Laju Reaksi 

Bentuk Tes  : Esai 

No Indikator Aspek Representasi No soal 

1.  Menghitung laju reaksi dari suatu reaksi 

berdasarkan perubahan konsentrasi zat tersebut 
C3 Simbolik 1 

2.  
Menentukan laju reaksi melalui ungkapan laju 

reaksi yang dinyatakan dengan pembentukan 

zat produk 

C3 Simbolik 2 

3.  Menentukan orde reaksi berdasarkan data 

percobaan 
C3 Simbolik 

3a 

3b 

4.  Menentukan persamaan laju reaksi C3 Simbolik 3c 

5.  Menentukan tetapan jenis reaksi berdasarkan 

persamaan laju reaksi 
C3 Simbolik 

3d 

3e 

6.  
Menganalisi pengaruh luas permukaan 

terhadap laju reaksi melalui hasil percobaan 
C4 

Makroskopik 

4 

7.  
Menganalisi pengaruh suhu terhadap laju reaksi 

melalui hasil percobaan 
C4 5 

8.  
Menganalisis faktor laju reaksi berdasarkan 

peristiwa-peristiwa yang terjadi melalui gambar 
C4 6 

9.  
Menjelaskan faktor konsentrasi yang 

mempengaruhi laju reaksi melalui gambar 
C2 

Mikroskopik 

7 

10.  
Menjelaskan faktor luas permukaan yang 

mempengaruhi laju reaksi melalui percobaan 
C2 8 

11.  
Menjelaskan faktor suhu yang mempengaruhi 

laju reaksi melalui percobaan 
C2 9 

 

L
A

M
P

IR
A

N
 A

-1
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LAMPIRAN A-2 

SOAL TEST 

 

Mata Pelajaran   : Kimia 

Kelas / Semester  : XI / 1 

Materi    : Laju Reaksi 

Waktu    : 2 x 45 Menit 

 Petunjuk :  

1. Berdo’a sebelum mengerjakan soal 

2. Jawab soal-soal yang dianggap mudah terlebih dahulu 

3. Kerjakan soal dengan benar dan disertai dengan langkah-langkah 

penyelesaiannya 

  

1. Pada reaksi A→ B dalam waktu 25 detik konsentrasi zat A berkurang dari 

1,25 M menjadi 0,5 M, hitunglah laju reaksinya! 

2. Pada ruang yang bervolume 10 L direaksikan 0,1 mol gas N2 dengan gas 

H2. 

N2 (g) + 3H2 (g) → 2NH2 (g). Setelah reaksi berlangsung  5 detik ternyata 

masih tersisa 0,08 mol gas N2. Tentukan laju reaksi berdasarkan : 

a. Gas Nitrogen yang bereaksi (V N2) 

b. Gas Hidrogen yang berkurang (V H2) 

c. Gas NH3 yang terjadi (V NH3) 

3. Berikut ini adalah data tabel laju reaksi dari 2 NO (g) + Br2 (g) → 2 NOBr 

(g) 

Percobaan Konsentrasi awal (M) Laju Reaksi 

[NO] [Br2] 

1 

2 

3 

4 

0,1 

0,1 

0,2 

0,3 

5.10
-2 

2.10
-1 

5. 10
-2 

5. 10
-2

 

6. 10
-2 

2,4. 10
-1

 

2,4. 10
-1

 

x 

a. Tentukan orde reaksi! 

b. Tentukan harga orde reaksi! 

c. Tuliskan persamaan laju reaksinya! 
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d. Tentukan harga tetapan laju reaksi (K)! 

e. Tentukan harga x pada tabel di atas! 

4. Hasil Pengamatan : 

a) Jetscool halus + air 

b) Bongkahan jetscool + air 

Dari hasil pengamatan, mana yang laju reaksinya cepat? Bagaimana 

pengaruh luas permukaan sentuh terhadap laju reaksi pada percobaan 

tersebut? 

5. Hasil Pengamatan : 

a) Air Panas + Extrajoss 

b) Air Dingin + Extrajoss 

Dari hasil pengamatan mana yang laju reaksinya cepat? Bagaimana 

pengaruh suhu terhadap laju reaksi pada percobaan tersebut? 

6.  

 

 

 

(a) Perkaratan besi  (b) Peristiwa ledakan 

Dari gambar diatas, peristiwa mana yang laju reaksinya cepat? Jelaskan! 

7.  

 

 

 

 

     (a) Konsentrasi rendah          (b) Konsentrasi tinggi 

Berdasarkan gambar diatas, dapat kita ketahui bahwa faktor konsentrasi 

dapat mempengaruhi suatu laju reaksi. Jelaskan penyebab konsentrasi 

tinggi yang dapat mempercepat laju reaksi berdasarkan teori tumbukan! 
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8.  

 

 

 

 

     (a) Serbuk Fe                (b) Batang Fe 

Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa luas permukaan dapat 

mempengaruhi laju reaksi. Jelaskan penyebab Luas permukaan besar yang 

dapat mempercepat laju reaksi berdasarkan teori tumbukan! 

9.  

 

 

 

 

       (a) Suhu tinggi    (b) Suhu rendah 

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa suhu dapat mempengarui suatu 

laju reaksi. Jelaskan penyebab suhu tinggi yang dapat mempercepat laju 

reaksi berdasarkan teori tumbukan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

55 
 

LAMPIRAN A-3 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN SOAL TEST 

No Jawaban Skor 
Representasi 

yang muncul 

1. Dik : [A1] = 1,25 M 

[A2] = 0,5 M 

Δt = 25 detik  

Dit : Laju reaksinya (V)? 

Jawaban:  

Vp = −
∆(x)
∆t  

Vp = −
0,5-1,25M
25 detik

 

Vp = 
0,75 M

25 detik
 

Vp = 3.10
-2

 M/detik 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Representasi 

Simbolik 

 

 

Total : 2 

2. Dik : Mol N2 mula-mula = 0,1 mol 

               Mol N2 sisa      = 0,08 mol 

                             Δt       = 5 detik  

                             V        = 10 L 

N2 (g) + 3H2 → 2 NH3 (g) 

Dit : Laju reaksi berdasarkan: 

a. Gas nitrogen yang bereaksi (V N2) 

b. Gas hidrogen yang bereaksi (V H2) 

c. Gas NH3 yang terjadi (V NH3) 

Jawaban: 

a. Mol N2 yang bereaksi = 0,1 mol – 0,08 mol 

= 0,02 mol 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representasi 

Simbolik 
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[N2] yang bereaksi      = 
mol N2  yang bereaksi 

V
 

= 
0,02 mol 

10 L
 

= 0,002 M 

 

V N2 = 
∆ [𝑁2] 

∆t 
 

= 
0,002 M 

5 detik 
 

= 4. 10
-4

 M / detik 

 

b. V H2 = 
3

1
x V N2 

= 
3

1
 . 4.10

-4
 M / detik  

= 1,2 .10
-3 

M / detik 

 

c. V NH3 = 
2

1
. V N2 

= 
2

1
. 4.10

-4 
M / detik 

= 8. 10
-4 

M / detik 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Representasi 

Simbolik 

 

 

 

Representasi 

Simbolik 

 

 

 

Representasi 

Simbolik 

 

 

 

Representasi 

Simbolik 

 

 

Total : 9 

3. Misal persamaan laju reaksi : 

V = K[NO]
x
 [Br2]

y
 

a. Orde reaksi terhadap NO ditentukan dari 

persamaan 1 dan 3 (konsentrasi Br2 yang sama) 

 

 

2
x
= 4 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

Representasi 

Simbolik 

 

 

   
    106

104,2

1051,0

1052,0
2

1

1

3

2

2

x

x

x

x
V
V

YX

YX

K

K
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      x = 2 

Orde reaksi Br2 

 

 

4
y
 = 4 

y =1  

 

 

b. Jadi Orde x = 2  

       Orde y = 1 

Orde reaksi total = 2 + 1 = 3 

 

c. Persamaan laju reaksi V = k[NO]
2 
[Br2] 

 

d. Dari persamaan laju reaksi 

 V = K [NO]
2 
[Br2] 

Berdasarkan percobaan 1  

    det
1051,0

10.6 12

22

2

/120
det/ 





 M
x M

M
K

 

  k = 120 M
-2

det
-1

 

e. Berdasarkan percobaan 1 dan 4 

 

 

6𝑥10−2

𝑥
 = 

1

9
 

𝑥 = 
6𝑥10−2𝑥  9

1
 = 5,4 𝑥 10−2 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Representasi 

Simbolik 

 

 

Representasi 

Simbolik 

 

 

 

 

Representasi 

Simbolik 

 

 

Representasi 

Simbolik 

 

 

Total : 10 

 Jumlah Total Reprsentasi Simbolik 21  
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Pengamatan : 

a) Jetscool halus + air 

b) Bongkahan jetscool + air 

Dari hasil  pengamatan (a) jetscool serbuk laju reaksinya 

lebih cepat,  

Karena pada jetscool halus memiliki luas permukaan yang 

besar dan akan lebih cepat larut dibandingkan dengan 

bongkahan yang luas permukaan nya kecil . 

 

 

 

 

 

2 

 

5 

Representasi 

Makroskopik 

 

Total : 7 

5.  

 

 

 

 

 

Hasil Pengamatan : 

a) Air dingin + Extrajoss 

b) Air Panas + Extrajoss 

Dari hasil pengamatan (b) Air panas + Extrajoss laju 

reaksinya lebih cepat,  

Karena pada suhu panas akan lebih cepat larut  

dibandingkan pada suhu dingin. 

 

 

 

2 

 

 

5 

Representasi 

Makroskopik 

 

Total : 7 

6.  

 

Berdasarkan gambar di atas yaitu  

(a) Perkaratan besi          (b)  Terjadinya ledakan 

Pada peristiwa (b) terjadinya ledakan laju reaksinya lebih 

cepat,  

Karena hanya memerlukan  waktu yang singkat saja untuk 

terjadi ledakan dibandingkan besi berkarat yang 

membutuhkan waktu yang lama untuk bereaksi 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

5 

Representasi 

Makroskopik 

 

Total : 7 

 Jumlah Total Reprsentasi Makroskopik 21  
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7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Konsentrasi rendah  (b) Konsentrasi tinggi 

 Larutan berkonsentrasi tinggi mengandung jumlah 

partikel yang lebih banyak dari pada larutan yang 

berkonsentrasi rendah, 

 Partikel yang banyak tentu akan lebih rapat dan akan 

lebih sering bertumbukan dari pada partikel yang 

terletak sedikit dan letaknya berjauhan, 

 Karena partikel semakin aktif bergerak laju reaksinya 

semakin cepat 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

1 

Representasi 

Mikroskopik 

Total : 7 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Serbuk Fe memiliki bentuk yang lebih halus dari pada 

batang sehingga luas permukaan sentuhnya lebih luas 

dibanding batang Fe, 

 Semakin luas permukaan serbuk Fe, maka semakin 

luas juga partikel-partikel didalamnya untuk 

bertumbukan, dan akan lebih cepat larut dibanding 

batang, 

 Maka laju reaksi akan cepat. 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

1 

Representasi 

Mikroskopik 

Total : 7 
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9 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Suhu tinggi    (b) Suhu rendah 

 Pada suhu tinggi partikel bergerak semakin cepat, dan 

akan terjadi tumbukan, karena pada suhu tinggi energi 

kinetik partikel akan lebih besar dimana partikel 

semakin aktif bergerak, 

 Maka yang terjadi jumlah partikel yang bertumbukan 

akan lebih banyak dibandingkan pada suhu rendah,  

 Dan laju  reaksi akan semakin cepat. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

1 

Representasi 

Mikroskopik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Total : 7 

 Jumlah Total  Representasi Mikroskopik 21  
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LAMPIRAN A-4 

PEDOMAN DAN KISI-KISI WAWANCARA GURU 

No Kisi-Kisi Wawancara Bentuk Pertanyaan 

1 Menanyakan kepada guru apakah 

siswa sudah dapat memahami 

materi laju reaksi 

Menurut ibu, apakah siswa sudah 

dapat memahami materi laju 

reaksi? 

2 Menanyakan kepada guru Berapa 

persen tingkat pemahaman siswa 

Berapa persen tingkat pemahaman 

siswa? 

3 Menanyakan kepada guru Apa 

yang menjadi kesulitan siswa 

dalam memahami materi laju 

reaksi sehingga pemahaman siswa 

rendah 

Apa yang menjadi kesulitan siswa 

dalam memahami materi laju reaksi 

sehingga pemahaman siswa 

rendah? 

4 Menanyakan standar KKM untuk 

materi laju reaksi 

Berapa nilai KKM untuk materi 

laju reaksi? 

5 Menanyakan kepada guru apa 

yang dilakukan jika siswa tidak 

mencapai KKM 

Jika siswa tidak mencapai KKM 

tindakan apa yang ibu lakukan?  

6 Menanyakan kepada guru Apakah 

penyampaian materi laju reaksi, 

pernah dilakukan praktikum 

Apakah penyampaian materi laju 

reaksi, pernah dilakukan praktikum 

? 

7 Menanyakan kepada guru 

bagaimana pengamatan guru saat 

mengajar, apa yang menjadi 

penyebab hasil belajar siswa 

rendah 

Berdasarkan pengamatan guru saat 

mengajar, apa yang menjadi 

penyebab hasil belajar siswa 

rendah? 

8 Menanyakan kepada guru 

bagaimana ibu menanggapi 

keberhasilan siswa dalam 

memahami dan memecahkan soal 

laju reaksi 

Berdasarkan hasil belajar siswa, 

bagaimana ibu menanggapi 

keberhasilan siswa dalam 

memahami dan memecahkan soal 

laju reaksi? 
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LAMPIRAN A-5  

PEDOMAN WAWANCARA SISWA 

Tujuan : Memperoleh informasi mengenai kesulitan siswa dalam         

mengerjakan soal laju reaksi yang diberikan 

Bentuk  : Wawancara bebas terpimpin 

Responden  : Siswa kelas XI IPA 

No. Indikator Pertanyaan Peneliti Jawaban Siswa 

1. Tanggapan 

siswa terhadap 

soal yang 

diberikan 

Siswa diminta melihat kembali soal dan 

jawabannya, Menurut anda, apakah soal 

yang saya berikan sulit ?  

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesulitan 

siswa dalam 

mengerjakan 

soal laju reaksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengapa anda tidak bisa menentukan 

laju reaksi berdasarkan perubahan 

konsentrasi zat? 

 

 

 

Mengapa anda tidak bisa menentukan 

laju reaksi yang dinyatakan dengan 

pembentukan zat produk ? 

 

 

 

Mengapa anda tidak bisa menentukan 

orde reaksi, persamaan laju reaksi, 

tetapan laju reaksi (K) dan lajur reaksi. 

 

 

Mengapa anda tidak bisa menjelaskan 

pengaruh luas permukaan terhadap laju 

reaksi dari hasil pengamatan? 

 

 

Mengapa anda tidak bisa menjelaskan 

pengaruh suhu terhadap laju reaksi dari 

hasil pengamatan? 

 

 

Mengapa anda tidak bisa menjelaskan 

peristiwa mana yang laju reaksinya lebih 

cepat berdasarkan gambar yang telah 

ada?  
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Mengapa anda tidak bisa menjelaskan 

proses yang terjadi secara mikroskopik 

jika konsentrasi dapat  mempercepat laju 

reaksi? 

 

 

  Mengapa anda tidak bisa menjelaskan 

proses yang terjadi secara mikroskopik 

jika luas permukaan dapat  mempercepat 

laju reaksi? 

 

 

  Mengapa anda tidak bisa menjelaskan 

proses yang terjadi secara mikroskopik 

jika suhu dapat  mempercepat laju reaksi? 
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LAMPIRAN A-6 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Hari/Tanggal  : Senin / 11 Januari 2016 

Waktu   : 08.30-09.35 

Peneliti   : Widi Wahyudi 

Subyek Wawancara : Muhammad Choliq S.Pd 

Pertanyaan: 

1. Menurut bapak, apakah siswa sudah dapat memahami materi laju reaksi? 

Jawab : Sebagian siswa sudah, namun masih terdapat siswa yang tidak 

dapat memahami dengan baik.  

2. Berapa persen tingkat pemahaman siswa? 

Jawab :  Sekitar 40% telah faham.  

3. Apa yang menjadi kesulitan siswa dalam memahami materi laju reaksi 

sehingga pemahaman siswa rendah? 

Jawab : Siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep laju reaksi 

ini, yaitu tentang bagaimana proses tumbukan yang terjadi dalam suatu 

reaksi. Kesulitan siswa tersebut diakibatkan karena tidak dapat 

memvisualisasikan proses pada level partikel (atom/molekular) yang 

diamati. Kesulitan ini tidak hanya dialami siswa yang berkemampuan 

rendah saja, tapi juga siswa yang berkemampuan tinggi.  

4. Berapa nilai KKM untuk materi laju reaksi?  

Jawab : Untuk kelas XI IPA Tahun Ajaran 2015/2016 KKM nya 70 

5. Jika siswa tidak mencapai nilai KKM tindakan apa yang akan bapak 

lakukan? Apakah ada diberi remedial tes? 

Jawab : Jika ada hasil belajar siswa yang rendah, maka saya akan 

mengadakan remedial tes. 

6. Apakah penyampaian materi laju reaksi, pernah dilakukan praktikum?  

Jawab : Iya, penyampaian laju reaksi ini selain menggunakan buku paket 

guru dan setiap siswa memiliki Lembar Kerja Siswa (LKS) yang berisi 
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penjelasan materi, disertai contoh soal dan latihannya, materi laju reaksi 

ini juga disampaikan dengan melakukan praktikum dengan percobaan 

sederhana.  

7. Berdasarkan hasil belajar siswa, bagaimana bapak menanggapi 

keberhasilan siswa dalam memahami dan memecahkan soal laju reaksi? 

Jawab : Sebagian siswa telah dianggap berhasil dalam memecahkan soal 

laju reaksi dan dianggap telah memahami konsep dari laju reaksi. Namun, 

masih banyak siswa yang dapat memecahkan soal tetapi tidak memahami 

konsep kimianya karena hanya menghafal teori-teorinya saja dalam bentuk 

deskripsi kata-kata.  

8. Berdasarkan pengamatan bapak saat mengajar, apa yang menjadi 

penyebab hasil belajar siswa rendah? 

Jawab : Berdasarkan pengamatan saya, walaupun telah dilakukannya 

praktikum dan ditambah dengan penjelasan dengan menggunakan buku 

paket guru, tetapi masih saja sebagian siswa hasil belajarnya rendah. Hal 

ini disebabkan karena siswa tidak memahami konsep laju reaksi tersebut, 

seperti yang telah saya katakan sebelumnya siswa tidak faham tentang 

bagaimana proses partikel (atom/molekular) yang diamati terjadinya 

tumbukan dalam suatu reaksi. Kemudian selain itu, disebabkan karena 

pada saat penjelasan materi, masih banyak siswa yang asyik berbicara 

dengan teman, dan tidak ada yang mau bertanya. Bahkan saat disuruh 

mengerjakan soal ke depan, hanya beberapa orang saja yang berani ke 

depan dan mengerjakan soal dengan benar.  



 
 

50 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN B: 

ANALISIS HASIL 

PENELITIAN 
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LAMPIRAN B-1 

NILAI HASIL TES SOAL KELAS XI IPA SMA MUHAMMADIYAH 1 

KETAPANG 

No. Nama Siswa Nilai 

1 Aprinanda Syahrian 66,67 

2 Arum Aprila Cahyani 39,68 

3 Ausena Dellisa  79,37 

4 Bayu Prawiro Aji 30,16 

5 Bella Berliana Naima Aiza 60,32 

6 Devi Ananda 88,89 

7 Dewi Citra Chantika 88,89 

8 Dewina Nor Hermaya 50,79 

9 Dwi Oktaviantika Dewi 93,65 

10 Firdaus Harahap 42,86 

11 Galuh Indra Laksono 66,67 

12 Intan Fitriani 47,62 

13 Jolanda Bios 84,13 

14 Khairunnisa 36,51 

15 Maryanti 46,03 

16 Maya Sariyanti 36,51 

17 Melinda Wulandari 71,43 

18 Muhammad Rizki 69,84 

19 Mukhammad Ifan N 96,83 

20 Nur Anisya Juhraini 39,68 

21 Panji Kurnia Akbar 19,05 

22 Putri Deysa Ramis 49,21 

23 Rizal Manthovani 68,25 

24 Rosmita 95,24 

25 Salafiah Dewi Rahayu 52,38 

26 Septia Miranti 42,86 

27 Siska Sitompul 92,06 

28 Sri Mulyani 50,79 

29 Susiana 80,95 

30 Syarifah Farabya R.A 46,03 
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LAMPIRAN B-2 

REKAPITULASI NILAI REPRESENTASI SISWA 

Indikator 1: Menghitung laju reaksi dari suatu reaksi berdasarkan perubahan 

konsentrasi zat tersebut 

No. Nama Siswa 
R. Simbolik 

% 
Katagori 

Kemampuan Soal 1 

1 Aprinanda Syahrian 2 100 Sangat Baik 

2 Arum Aprila Cahyani 2 100 Sangat Baik 

3 Ausena Dellisa  2 100 Sangat Baik 

4 Bayu Prawiro Aji 1 50 Cukup 

5 Bella Berliana Naima Aiza 2 100 Sangat Baik 

6 Devi Ananda 2 100 Sangat Baik 

7 Dewi Citra Chantika 2 100 Sangat Baik 

8 Dewina Nor Hermaya 2 100 Sangat Baik 

9 Dwi Oktaviantika Dewi 2 100 Sangat Baik 

10 Firdaus Harahap 2 100 Sangat Baik 

11 Galuh Indra Laksono 2 100 Sangat Baik 

12 Intan Fitriani 2 100 Sangat Baik 

13 Jolanda Bios 2 100 Sangat Baik 

14 Khairunnisa 1 50 Cukup 

15 Maryanti 2 100 Sangat Baik 

16 Maya Sariyanti 2 100 Sangat Baik 

17 Melinda Wulandari 1 50 Cukup 

18 Muhammad Rizki 2 100 Sangat Baik 

19 Mukhammad Ifan N 2 100 Sangat Baik 

20 Nur Anisya Juhraini 2 100 Sangat Baik 

21 Panji Kurnia Akbar 1 50 Cukup 

22 Putri Deysa Ramis 2 100 Sangat Baik 

23 Rizal Manthovani 1 50 Cukup 

24 Rosmita 2 100 Sangat Baik 

25 Salafiah Dewi Rahayu 2 100 Sangat Baik 

26 Septia Miranti 1 50 Cukup 

27 Siska Sitompul 1 50 Cukup 

28 Sri Mulyani 1 50 Cukup 

29 Susiana 2 100 Sangat Baik 

30 Syarifah Farabya R.A 2 100 Sangat Baik 

Jumlah Skor Representasi 52 
86,5 Sangat Baik 

Rata–rata  Skor Representasi 1,73 
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Indikator 2: Menentukan laju reaksi melalui ungkapan laju reaksi yang 

dinyatakan dengan pembentukan zat produk 

No. Nama Siswa 
R. Simbolik 

% 
Katagori 

Kemampuan Soal 2 

1 Aprinanda Syahrian 9 100 Sangat Baik 

2 Arum Aprila Cahyani 1 11,11 Sangat Kurang 

3 Ausena Dellisa  9 100 Sangat Baik 

4 Bayu Prawiro Aji 1 11,11 Sangat Kurang 

5 Bella Berliana Naima Aiza 9 100 Sangat Baik 

6 Devi Ananda 9 100 Sangat Baik 

7 Dewi Citra Chantika 9 100 Sangat Baik 

8 Dewina Nor Hermaya 9 100 Sangat Baik 

9 Dwi Oktaviantika Dewi 9 100 Sangat Baik 

10 Firdaus Harahap 0 0 Sangat Kurang 

11 Galuh Indra Laksono 9 100 Sangat Baik 

12 Intan Fitriani 9 100 Sangat Baik 

13 Jolanda Bios 7 77,78 Baik 

14 Khairunnisa 1 11,11 Sangat Kurang 

15 Maryanti 2 22,22 Sangat Kurang 

16 Maya Sariyanti 0 0 Sangat Kurang 

17 Melinda Wulandari 4 44,44 Cukup 

18 Muhammad Rizki 9 100 Sangat Baik 

19 Mukhammad Ifan N 9 100 Sangat Baik 

20 Nur Anisya Juhraini 0 0 Sangat Kurang 

21 Panji Kurnia Akbar 0 0 Sangat Kurang 

22 Putri Deysa Ramis 1 11,11 Sangat Kurang 

23 Rizal Manthovani 9 100 Sangat Baik 

24 Rosmita 9 100 Sangat Baik 

25 Salafiah Dewi Rahayu 0 0 Sangat Kurang 

26 Septia Miranti 0 0 Sangat Kurang 

27 Siska Sitompul 7 77,78 Baik 

28 Sri Mulyani 9 100 Sangat Baik 

29 Susiana 9 100 Sangat Baik 

30 Syarifah Farabya R.A 1 11,11 Sangat Kurang 

Jumlah Skor Representasi 160 
59,22 Cukup 

Rata–rata  Skor Representasi 5,33 
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Indikator 3, 4, 5: Menentukan orde reaksi berdasarkan data percobaan, 

Menentukan persamaan laju reaksi, Menentukan tetapan 

jenis reaksi berdasarkan persamaan laju reaksi 

No. Nama Siswa 
R. Simbolik 

% 
Katagori 

Kemampuan Soal 3 

1 Aprinanda Syahrian 10 100 Sangat Baik 

2 Arum Aprila Cahyani 0 0 Sangat Kurang 

3 Ausena Dellisa  10 100 Sangat Baik 

4 Bayu Prawiro Aji 1 10 Sangat Kurang 

5 Bella Berliana Naima Aiza 3 30 Kurang 

6 Devi Ananda 10 100 Sangat Baik 

7 Dewi Citra Chantika 10 100 Sangat Baik 

8 Dewina Nor Hermaya 10 100 Sangat Baik 

9 Dwi Oktaviantika Dewi 10 100 Sangat Baik 

10 Firdaus Harahap 3 30 Kurang 

11 Galuh Indra Laksono 10 100 Sangat Baik 

12 Intan Fitriani 10 100 Sangat Baik 

13 Jolanda Bios 10 100 Sangat Baik 

14 Khairunnisa 5 50 Cukup 

15 Maryanti 3 30 Kurang 

16 Maya Sariyanti 0 0 Sangat Kurang 

17 Melinda Wulandari 10 100 Sangat Baik 

18 Muhammad Rizki 10 100 Sangat Baik 

19 Mukhammad Ifan N 10 100 Sangat Baik 

20 Nur Anisya Juhraini 0 0 Sangat Kurang 

21 Panji Kurnia Akbar 0 0 Sangat Kurang 

22 Putri Deysa Ramis 0 0 Sangat Kurang 

23 Rizal Manthovani 10 100 Sangat Baik 

24 Rosmita 10 100 Sangat Baik 

25 Salafiah Dewi Rahayu 0 0 Sangat Kurang 

26 Septia Miranti 10 100 Sangat Baik 

27 Siska Sitompul 10 100 Sangat Baik 

28 Sri Mulyani 10 100 Sangat Baik 

29 Susiana 10 100 Sangat Baik 

30 Syarifah Farabya R.A 3 30 Kurang 

Jumlah Skor Representasi 198 
66 Baik 

Rata–rata  Skor Representasi 6,6 
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Indikator 6: Menganalisi pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi melalui 

hasil percobaan 

No. Nama Siswa 
R. Makroskopik 

% 
Katagori 

Kemampuan Soal 4 

1 Aprinanda Syahrian 7 100 Sangat Baik 

2 Arum Aprila Cahyani 7 100 Sangat Baik 

3 Ausena Dellisa  7 100 Sangat Baik 

4 Bayu Prawiro Aji 0 0 Sangat Kurang 

5 Bella Berliana Naima Aiza 7 100 Sangat Baik 

6 Devi Ananda 7 100 Sangat Baik 

7 Dewi Citra Chantika 7 100 Sangat Baik 

8 Dewina Nor Hermaya 2 28,57 Kurang 

9 Dwi Oktaviantika Dewi 7 100 Sangat Baik 

10 Firdaus Harahap 7 100 Sangat Baik 

11 Galuh Indra Laksono 7 100 Sangat Baik 

12 Intan Fitriani 7 100 Sangat Baik 

13 Jolanda Bios 7 100 Sangat Baik 

14 Khairunnisa 2 28,57 Kurang 

15 Maryanti 7 100 Sangat Baik 

16 Maya Sariyanti 7 100 Sangat Baik 

17 Melinda Wulandari 7 100 Sangat Baik 

18 Muhammad Rizki 7 100 Sangat Baik 

19 Mukhammad Ifan N 7 100 Sangat Baik 

20 Nur Anisya Juhraini 7 100 Sangat Baik 

21 Panji Kurnia Akbar 2 28,57 Kurang 

22 Putri Deysa Ramis 7 100 Sangat Baik 

23 Rizal Manthovani 7 100 Sangat Baik 

24 Rosmita 7 100 Sangat Baik 

25 Salafiah Dewi Rahayu 7 100 Sangat Baik 

26 Septia Miranti 2 28,57 Kurang 

27 Siska Sitompul 7 100 Sangat Baik 

28 Sri Mulyani 0 0 Sangat Kurang 

29 Susiana 7 100 Sangat Baik 

30 Syarifah Farabya R.A 7 100 Sangat Baik 

Jumlah Skor Representasi 178 
83,86 Sangat Baik 

Rata–rata  Skor Representasi 5,87 
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Indikator 7: Menganalisi pengaruh suhu terhadap laju reaksi melalui hasil 

percobaan 

No. Nama Siswa 
R. Makroskopik 

% 
Katagori 

Kemampuan Soal 5 

1 Aprinanda Syahrian 7 100 Sangat Baik 

2 Arum Aprila Cahyani 7 100 Sangat Baik 

3 Ausena Dellisa  7 100 Sangat Baik 

4 Bayu Prawiro Aji 2 28,57 Kurang 

5 Bella Berliana Naima Aiza 0 0 Sangat Kurang 

6 Devi Ananda 7 100 Sangat Baik 

7 Dewi Citra Chantika 0 0 Sangat Kurang 

8 Dewina Nor Hermaya 2 28,57 Kurang 

9 Dwi Oktaviantika Dewi 7 100 Sangat Baik 

10 Firdaus Harahap 7 100 Sangat Baik 

11 Galuh Indra Laksono 7 100 Sangat Baik 

12 Intan Fitriani 0 0 Sangat Kurang 

13 Jolanda Bios 7 100 Sangat Baik 

14 Khairunnisa 0 0 Sangat Kurang 

15 Maryanti 0 0 Sangat Kurang 

16 Maya Sariyanti 7 100 Sangat Baik 

17 Melinda Wulandari 0 0 Sangat Kurang 

18 Muhammad Rizki 7 100 Sangat Baik 

19 Mukhammad Ifan N 7 100 Sangat Baik 

20 Nur Anisya Juhraini 7 100 Sangat Baik 

21 Panji Kurnia Akbar 7 100 Sangat Baik 

22 Putri Deysa Ramis 7 100 Sangat Baik 

23 Rizal Manthovani 7 100 Sangat Baik 

24 Rosmita 7 100 Sangat Baik 

25 Salafiah Dewi Rahayu 7 100 Sangat Baik 

26 Septia Miranti 7 100 Sangat Baik 

27 Siska Sitompul 7 100 Sangat Baik 

28 Sri Mulyani 7 100 Sangat Baik 

29 Susiana 0 0 Sangat Kurang 

30 Syarifah Farabya R.A 0 0 Sangat Kurang 

Jumlah Skor Representasi 144 
68,57 Baik 

Rata–rata  Skor Representasi 4,8 
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Indikator 8: Menganalisis faktor laju reaksi berdasarkan peristiwa-peristiwa yang 

terjadi melalui gambar 

No. Nama Siswa 
R. Makroskopik 

% 
Katagori 

Kemampuan Soal 6 

1 Aprinanda Syahrian 7 100 Sangat Baik 

2 Arum Aprila Cahyani 7 100 Sangat Baik 

3 Ausena Dellisa  7 100 Sangat Baik 

4 Bayu Prawiro Aji 0 0 Sangat Kurang 

5 Bella Berliana Naima Aiza 7 100 Sangat Baik 

6 Devi Ananda 7 100 Sangat Baik 

7 Dewi Citra Chantika 7 100 Sangat Baik 

8 Dewina Nor Hermaya 7 100 Sangat Baik 

9 Dwi Oktaviantika Dewi 7 100 Sangat Baik 

10 Firdaus Harahap 7 100 Sangat Baik 

11 Galuh Indra Laksono 0 0 Sangat Kurang 

12 Intan Fitriani 0 0 Sangat Kurang 

13 Jolanda Bios 7 100 Sangat Baik 

14 Khairunnisa 7 100 Sangat Baik 

15 Maryanti 7 100 Sangat Baik 

16 Maya Sariyanti 0 0 Sangat Kurang 

17 Melinda Wulandari 2 28,57 Kurang 

18 Muhammad Rizki 7 100 Sangat Baik 

19 Mukhammad Ifan N 7 100 Sangat Baik 

20 Nur Anisya Juhraini 2 28,57 Kurang 

21 Panji Kurnia Akbar 7 100 Sangat Baik 

22 Putri Deysa Ramis 7 100 Sangat Baik 

23 Rizal Manthovani 7 100 Sangat Baik 

24 Rosmita 7 100 Sangat Baik 

25 Salafiah Dewi Rahayu 7 100 Sangat Baik 

26 Septia Miranti 7 100 Sangat Baik 

27 Siska Sitompul 7 100 Sangat Baik 

28 Sri Mulyani 2 28,57 Kurang 

29 Susiana 2 28,57 Kurang 

30 Syarifah Farabya R.A 7 100 Sangat Baik 

Jumlah Skor Representasi 162 
77,14 Baik 

Rata–rata  Skor Representasi 5,4 
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Indikator 9: Menjelaskan faktor konsentrasi yang mempengaruhi laju reaksi 

melalui gambar 

No. Nama Siswa 
R. Mikroskopik 

% 
Katagori 

Kemampuan Soal 7 

1 Aprinanda Syahrian 0 0 Sangat Kurang 

2 Arum Aprila Cahyani 1 14,28 Sangat Kurang 

3 Ausena Dellisa  7 100 Sangat Baik 

4 Bayu Prawiro Aji 3 42,86 Cukup 

5 Bella Berliana Naima Aiza 3 42,86 Cukup 

6 Devi Ananda 7 100 Sangat Baik 

7 Dewi Citra Chantika 7 100 Sangat Baik 

8 Dewina Nor Hermaya 0 0 Sangat Kurang 

9 Dwi Oktaviantika Dewi 7 100 Sangat Baik 

10 Firdaus Harahap 0 0 Sangat Kurang 

11 Galuh Indra Laksono 3 42,86 Cukup 

12 Intan Fitriani 2 28,57 Kurang 

13 Jolanda Bios 1 14,28 Sangat Kurang 

14 Khairunnisa 1 14,28 Sangat Kurang 

15 Maryanti 2 28,57 Kurang 

16 Maya Sariyanti 7 100 Sangat Baik 

17 Melinda Wulandari 7 100 Sangat Baik 

18 Muhammad Rizki 2 28,57 Kurang 

19 Mukhammad Ifan N 7 100 Sangat Baik 

20 Nur Anisya Juhraini 7 100 Sangat Baik 

21 Panji Kurnia Akbar 0 0 Sangat Kurang 

22 Putri Deysa Ramis 2 28,57 Kurang 

23 Rizal Manthovani 1 14,28 Sangat Kurang 

24 Rosmita 7 100 Sangat Baik 

25 Salafiah Dewi Rahayu 7 100 Sangat Baik 

26 Septia Miranti 0 0 Cukup 

27 Siska Sitompul 7 100 Sangat Baik 

28 Sri Mulyani 1 14,28 Sangat Kurang 

29 Susiana 7 100 Sangat Baik 

30 Syarifah Farabya R.A 7 100 Sangat Baik 

Jumlah Skor Representasi 111 
52,86 Cukup 

Rata–rata  Skor Representasi 3,7 
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Indikator 10: Menjelaskan faktor luas permukaan yang mempengaruhi laju 

reaksi melalui percobaan 

No. Nama Siswa 
R. Mikroskopik 

% 
Katagori 

Kemampuan Soal 8 

1 Aprinanda Syahrian 0 0 Sangat Kurang 

2 Arum Aprila Cahyani 1 14,29 Sangat Kurang 

3 Ausena Dellisa  0 0 Sangat Kurang 

4 Bayu Prawiro Aji 3 42,86 Cukup 

5 Bella Berliana Naima Aiza 0 0 Sangat Kurang 

6 Devi Ananda 7 100 Sangat Baik 

7 Dewi Citra Chantika 7 100 Sangat Baik 

8 Dewina Nor Hermaya 0 0 Sangat Kurang 

9 Dwi Oktaviantika Dewi 5 71,43 Baik 

10 Firdaus Harahap 0 0 Sangat Kurang 

11 Galuh Indra Laksono 3 42,86 Cukup 

12 Intan Fitriani 0 0 Sangat Kurang 

13 Jolanda Bios 7 100 Sangat Baik 

14 Khairunnisa 0 0 Sangat Kurang 

15 Maryanti 3 42,86 Cukup 

16 Maya Sariyanti 0 0 Sangat Kurang 

17 Melinda Wulandari 7 100 Sangat Baik 

18 Muhammad Rizki 0 0 Sangat Kurang 

19 Mukhammad Ifan N 7 100 Sangat Baik 

20 Nur Anisya Juhraini 0 0 Sangat Kurang 

21 Panji Kurnia Akbar 0 0 Sangat Kurang 

22 Putri Deysa Ramis 3 42,86 Cukup 

23 Rizal Manthovani 1 14,29 Sangat Kurang 

24 Rosmita 5 71,43 Baik 

25 Salafiah Dewi Rahayu 0 0 Sangat Kurang 

26 Septia Miranti 0 0 Sangat Kurang 

27 Siska Sitompul 7 100 Sangat Baik 

28 Sri Mulyani 1 14,29 Sangat Kurang 

29 Susiana 7 100 Sangat Baik 

30 Syarifah Farabya R.A 2 28,57 Kurang 

Jumlah Skor Representasi 76 
36,14 Kurang 

Rata–rata  Skor Representasi 2,53 
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Indikator 11: Menjelaskan faktor suhu yang mempengaruhi laju reaksi melalui 

percobaan 

No. Nama Siswa 
R. Mikroskopik 

% 
Katagori 

Kemampuan Soal 9 

1 Aprinanda Syahrian 0 0 Sangat Kurang 

2 Arum Aprila Cahyani 0 0 Sangat Kurang 

3 Ausena Dellisa  1 14,29 Sangat Kurang 

4 Bayu Prawiro Aji 3 42,86 Cukup 

5 Bella Berliana Naima Aiza 7 100 Sangat Baik 

6 Devi Ananda 0 0 Sangat Kurang 

7 Dewi Citra Chantika 7 100 Sangat Baik 

8 Dewina Nor Hermaya 0 0 Sangat Kurang 

9 Dwi Oktaviantika Dewi 5 71,43 Baik 

10 Firdaus Harahap 1 14,29 Sangat Kurang 

11 Galuh Indra Laksono 1 14,29 Sangat Kurang 

12 Intan Fitriani 0 0 Sangat Kurang 

13 Jolanda Bios 5 71,43 Baik 

14 Khairunnisa 7 100 Sangat Baik 

15 Maryanti 3 42,86 Cukup 

16 Maya Sariyanti 0 0 Sangat Kurang 

17 Melinda Wulandari 7 100 Sangat Baik 

18 Muhammad Rizki 0 0 Sangat Kurang 

19 Mukhammad Ifan N 5 71,43 Baik 

20 Nur Anisya Juhraini 0 0 Sangat Kurang 

21 Panji Kurnia Akbar 0 0 Sangat Kurang 

22 Putri Deysa Ramis 2 28,57 Kurang 

23 Rizal Manthovani 0 0 Sangat Kurang 

24 Rosmita 5 71,43 Sangat Baik 

25 Salafiah Dewi Rahayu 3 42,86 Cukup 

26 Septia Miranti 0 0 Sangat Kurang 

27 Siska Sitompul 3 42,86 Cukup 

28 Sri Mulyani 1 14,29 Sangat Kurang 

29 Susiana 7 100 Sangat Baik 

30 Syarifah Farabya R.A 0 0 Sangat Kurang 

Jumlah Skor Representasi 73 
34,71 Kurang 

Rata–rata  Skor Representasi 2,43 
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LAMPPIRAN B-3 

PERHITUNGAN PERSENTASE KEMAMPUAN REPRESENTASI SISWA 

KELAS XI IPA SMA MUHAMMADIYAH 1 KETAPANG 

 

A. Perhitungan Persentase Kemampuan Siswa 

 

% 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 =  
𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚  𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟
 𝑥 100 

 

B. Representasi Simbolik 

Indikator 1: Menghitung laju reaksi dari suatu reaksi berdasarkan perubahan 

konsentrasi zat tersebut 

Soal nomor 1 memiliki rata – rata skor siswa sebesar 1,73 dengan skor 

maksimum sebesar 2. 

% 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 =  
1,73

2
 𝑥 100 = 86,5% 

Indikator 2: Menentukan laju reaksi melalui ungkapan laju reaksi yang 

dinyatakan dengan pembentukan zat produk 

Soal nomor 2 memiliki rata – rata skor siswa sebesar 5,33 dengan skor 

maksimum sebear 9. 

% 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 =  
5,33

9
 𝑥 100 = 59,22% 

Indikator 3,4,5: Menentukan orde reaksi berdasarkan data percobaan, 

Menentukan persamaan laju reaksi, Menentukan tetapan jenis reaksi 

berdasarkan persamaan laju reaksi 

Soal nomor 3 memiliki rata – rata skor siswa sebesar 6,6 dengan skor 

maksimum sebesar 10. 

% 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 =  
6,6

10
 𝑥 100 = 66% 
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C. Representasi Makroskopik 

Indikator 6: Menganalisi pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi 

melalui hasil percobaan 

Soal nomor 4 memiliki rata – rata skor siswa sebesar 5,87 dengan skor 

maksimum sebesar 7. 

% 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 =  
5,87

7
 𝑥 100 = 83,86% 

Indikator 7: Menganalisi pengaruh suhu terhadap laju reaksi melalui hasil 

percobaan 

Soal nomor 5 memiliki rata – rata skor siswa sebesar 4,8  dengan skor 

maksimum sebesar 7. 

% 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 =  
4,8

7
 𝑥 100 = 68,57% 

Indikator 8: Menganalisis faktor laju reaksi berdasarkan peristiwa-peristiwa 

yang terjadi melalui gambar  

Soal nomor 6 memiliki rata – rata skor siswa sebesar 4,8  dengan skor 

maksimum sebesar 7. 

% 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 =  
5,4

7
 𝑥 100 = 77,14% 

 

D. Representasi Mikroskopik 

Indikator 9: Menjelaskan faktor konsentrasi yang mempengaruhi laju reaksi 

melalui gambar 

Soal nomor 7 memiliki rata – rata skor siswa sebesar 4,8  dengan skor 

maksimum sebesar 7. 

% 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 =  
3,7

7
 𝑥 100 = 52,86% 
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Indikator 10: Menjelaskan faktor luas permukaan yang mempengaruhi laju 

reaksi melalui percobaan 

Soal nomor 8 memiliki rata – rata skor siswa sebesar 2,53  dengan skor 

maksimum sebesar 7. 

% 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 =  
2,53

7
 𝑥 100 = 36,14% 

 

Indikator 11: Menjelaskan faktor suhu yang mempengaruhi laju reaksi 

melalui percobaan 

Soal nomor 9 memiliki rata – rata skor siswa sebesar 2,43  dengan skor 

maksimum sebesar 7. 

% 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 =  
2,43

7
 𝑥 100 = 34,71% 
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LAMPIRAN B-4 

HASIL WAWANCARA KEPADA SISWA YANG SALAH  

MENJAWAB SOAL 

A. Representasi Simbolik (Nomor Soal: 1, 2, dan 3) 

Soal nomor : 1 

Nama Siswa : Sri Mulyani 

 

Soal nomor : 2 

Nama Siswa : Melinda Wulandari 

 

Nama siswa : Putri Deysa Ramis 

 

Soal nomor: 3 

Nama Siswa : Khairunisa 

Pertanyaan Peneliti Jawaban Siswa 

Menurut anda, apakah soal yang saya 

berikan sulit?  

Tidak begitu sulit pak. 

Mengapa anda tidak bisa menentukan 

laju reaksi berdasarkan pada 

konsentrasi zat? 

Saya mengerti dalam mengerjakan 

soalnya, tapi saya keliru dalam 

menentukan konsentrasi  zat yang akan 

dipakai dalam menentukan laju reaksi. 

Pertanyaan Peneliti Jawaban Siswa 

Menurut anda, apakah soal yang saya 

berikan sulit ?  

Iya pak bagi saya sulit,  

Mengapa anda tidak bisa menentukan 

laju reaksi yang dinyatakan dengan 

pembentukan zat produk? 

Saya belum begitu paham di materi laju 

reaksi, terutama di perhingungan saya 

bingung harus menggunakan rumus 

yang mana. 

Pertanyaan Peneliti Jawaban Siswa 

Menurut anda, apakah soal yang saya 

berikan sulit ?  

Sulit pak. 

Mengapa anda tidak bisa menentukan 

laju reaksi yang dinyatakan dengan 

pembentukan zat produk ? 

Saya tidak paham cara 

menyelesaikannya mengunakan rumus 

yang mana. Karena soalnya berbeda 

dengan yang sudah dicontohkan. 

Pertanyaan Peneliti Jawaban Siswa 

Menurut anda, apakah soal yang saya 

berikan sulit ?  

Tidak sulit pak 

Mengapa anda tidak bisa menentukan 

orde reaksi, persamaan laju reaksi, 

tetapan laju reaksi (K) dan lajur reaksi. 

Saya paham pak mengerjakan soalnya,  

hanya saya kurang teliti dalam 

menghitung hasil akhir harga K, jadi 

hasilnya salah 
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Nama Siswa : Arum Aprila Cahyani 

 

 

B. Representasi Makroskopik (Nomor Soal: 4, 5, dan 6) 

Soal nomor: 4 
Nama Siswa : Septia Maryanti 

 

 Soal nomor: 5 

Nama Siswa : Melinda Wulandari 

 

Soal nomor: 6 
Nama Siswa : Intan Fitriani 

 

 

 

 

 

Pertanyaan Peneliti Jawaban Siswa 

Menurut anda, apakah soal yang saya 

berikan sulit ?  

Bagi saya sendiri sulit pak  

Mengapa anda tidak bisa menentukan 

orde reaksi, persamaan laju reaksi, 

tetapan laju reaksi (K) dan lajur 

reaksi? 

Saya belum paham mengerjakan 

soalnya ini, terutama mentukan orde 

reaksinya. 

Pertanyaan Peneliti Jawaban Siswa 

Menurut anda, apakah soal yang saya 

berikan sulit?  

Tidak sulit pak  

Mengapa anda tidak bisa menjelaskan 

pengaruh luas permukaan terhadap 

laju reaksi dari hasil pengamatan? 

Saya tidak bisa menjelaskanya karena 

menurut saya proses terjadinya hampir 

sama. 

  Pertanyaan Peneliti Jawaban Siswa 

Menurut anda, apakah soal yang saya 

berikan sulit ?  

Tidak sulit pak 

Mengapa anda tidak bisa menjelaskan 

pengaruh suhu terhadap laju reaksi 

dari hasil pengamatan? 

Saya bingung dalam menjelaskanya, 

karena bahan yang digunakan sama 

serbuk. Selain itu saya keliru juga 

membedakan pengaruh suhu yang ada 

pada percobaan itu.  

Pertanyaan Peneliti Jawaban Siswa 

Menurut anda, apakah soal yang saya 

berikan sulit ?  

Tidak sulit pak 

Mengapa anda tidak bisa menjelaskan 

peristiwa mana yang laju reaksinya 

lebih cepat berdasarkan gambar yang 

telah ada? 

Saya hanya tidak tahu bagaimana 

menjelaskannya pak, soalnya saya juga 

tidak tahu proses yang terjadi dari 

kedua gambar tersebut. 
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C. Representasi Mikroskopik (Nomor Soal: 7, 8, dan 9) 

Soal nomor: 7 
Nama Siswa : Dewina Nor Hermaya 

  

Nama Siswa : Muhammad Rizki 

 

Soal nomor: 8 

Nama Siswa : Galuh Indra Laksono 

 

Nama Siswa : Salafiah Dewi Rahayu  

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan Peneliti Jawaban Siswa 

Menurut anda, apakah soal yang saya 

berikan sulit ?  

Iya sulit 

Mengapa anda tidak bisa menjelaskan 

proses yang terjadi secara mikroskopik 

jika konsentrasi dapat  mempercepat 

laju reaksi? 

Saya masih belum bergitu paham 

dengan proses reaksi yang terjadi pada 

gambar. 

Pertanyaan Peneliti Jawaban Siswa 

Menurut anda, apakah soal yang saya 

berikan sulit ?  

Iya pak sulit  

Mengapa anda tidak bisa menjelaskan 

proses yang terjadi secara mikroskopik 

jika konsentrasi dapat  mempercepat 

laju reaksi? 

Saya masih belum paham untuk 

memberikan penjelasan konsentrasi 

yang terdapat pada gambar. 

Pertanyaan Peneliti Jawaban Siswa 

Menurut anda, apakah soal yang saya 

berikan sulit ?  

Sulit  

Mengapa kalian tidak bisa 

menjelaskan proses yang terjadi secara 

mikroskopik jika luas permukaan 

dapat  mempercepat laju reaksi? 

Saya masih kesulitan dan belum paham 

dalam menjelaskan pengaruh luas 

permukaan meskipun disoal terdapat 

perbedaan antara serbuk dan batangan. 

Pertanyaan Peneliti Jawaban Siswa 

Menurut anda, apakah soal yang saya 

berikan sulit ?  

Iya, sulit pak bagi saya 

Mengapa kalian tidak bisa 

menjelaskan proses yang terjadi secara 

mikroskopik jika luas permukaan 

dapat  mempercepat laju reaksi? 

Saya sangat kesulitan pak untuk 

memberikan penjelasan terhadap 

gambar karena saya kurang paham 

dengan luas premukaan yang ada pada 

gambar dan proses yang terjadi. 
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Soal nomor: 9 

Nama Siswa : Panji Kurnia Akbar 

 

Nama Siswa : Jolanda Bios 

 

 

Pertanyaan Peneliti Jawaban Siswa 

Menurut anda, apakah soal yang saya 

berikan sulit ?  

Iya pak sangat sulit  

Mengapa kalian tidak bisa 

menjelaskan proses yang terjadi secara 

mikroskopik jika suhu dapat  

mempercepat laju reaksi? 

Saya tidak bisa menjawab karena saya 

masih belum paham benar tentang 

materi laju reaksi dan proses yang 

terjadi pada gambar. 

Pertanyaan Peneliti Jawaban Siswa 

Menurut anda, apakah soal yang saya 

berikan sulit ?  

Sulit pak  

Mengapa kalian tidak bisa 

menjelaskan proses yang terjadi secara 

mikroskopik jika suhu dapat  

mempercepat laju reaksi? 

Saya tidak paham untuk menjelaskan 

proses yang terjadi pada saat suhu 

tinggi dan suhu rendah, seperti pada 

gambar tersebur. 
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LAMPIRAN C: 

SURAT – SURAT 

PENELITIAN 
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LAMPIRAN C-1 

SK PENUNJUKAN PEMBIMBING 
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LAMPIRAN C-2 

SURAT KETERANGAN DAN LEMBAR VALIDASI 
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LAMPIRAN C-3 

SURAT IZIN PENELITIAN SKRIPSI 
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LAMPIRAN C-4 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 
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LAMPIRAN D: 

DOKUMENTASI 
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LAMPIRAN D-1 

LEMBAR JAWABAN SISWA 
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LAMPIRAN D-2 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

  

Siswa Kelas XI IPA SMA Muhamdiyah 1 Ketapang  

Mengisi Soal Tes  

  

Siswa Kelas XI IPA SMA Muhamdiyah 1 Ketapang  

Mengisi Soal Tes  

  

Siswa Kelas XI IPA SMA Muhamdiyah 1 Ketapang  

Mengisi Soal Tes  

 

Siswa Kelas XI IPA SMA Muhamdiyah 1 Ketapang  

Mengisi Soal Tes  

 


