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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode resitasi terhadap 

hasil belajar kimia pokok bahasan kelarutan dan hasil kali kelarutan pada siswa 

kelas XI IPA semester II SMAN 2 Praya tahun ajaran 2013/2014.  Jenis penelitian 

yang digunakan merupakan quasi eksperimental dengan design penelitian posttest 

only control design.  Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan simple 

random sampling. Kelas yang dijadikan sampel adalah kelas XI IPA 1 (kelas 

kontrol) dengan menggunakan metode ceramah dan kelas XI IPA 2 (kelas 

eksperimen) menggunakan metode resitasi.  Berdasarkan hasil post-test pada kelas 

kontrol diperoleh nilai rata-rata 56,433 dengan ketuntasan klasikal 6,67% dan pada 

kelas eksperimen diperoleh nilai rata-rata 58,17 dengan ketuntasan klasikal 

23,33%. Hasil analisis data menggunakan uji hipotesis diperoleh  thitung = 0,483 < 

ttabel = 1,672 pada α = 5% sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya adalah 

penggunaan metode resitasi tidak memberikan   pengaruh yang lebih baik daripada 

metode ceramah terhadap hasil belajar kimia pokok bahasan kelarutan dan hasil kali 

kelarutan pada siswa kelas XI IPA semester II SMAN 2 Praya tahun ajaran 

2013/2014. 

 

Kata Kunci: metode resitasi, hasil belajar kimia, dan kelarutan dan hasil kali 

kelarutan. 
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ABSTRACT 

 

 

This research aims to know the effect of recitation method to the result of 

study of chemistry in material solubility and solubility product to the eleventh grade 

students of science in semester II SMAN 2 Praya in academic year 2013/2014. The 

kind of research used here is quasi experiment with design research post-test only 

control design. The sample was taken by using simple random sampling. The class 

being samples were XI science 1 (as a control class) and XI science 2 (as an 

experimental class). Control class was given treatment by using speech method, 

while experimental class was given treatment by using recitation method. Based on 

the result of post-test in control class, the researcher got the everage score 56,433 

with classical passing score 6,67%, while in the experimental class the researcher 

got everage score 58,166 with classical passing score 23,33%. The result of data 

analysis  using hypothesis test,  got thitung= 0,483 < ttable= 1,672 in α = 5%, therefore 

Ho was accepted an Ha was rejected. That means that the use of recitation method 

didn’t give the better effect than speech method to the result study of chemistry in 

material solubility and solubility product to the eleventh students of science in 

semester II SMAN 2 Praya in academic year 2013/2014. 

 

Keywords: recitation method, the result of study of chemistry, solubility and 

solubility product material. 
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I. PENDAHULUAN 

 

Hasil observasi yang telah dilakukan di SMAN 2 Praya menunjukkan bahwa 

nilai ulangan harian siswa (pokok bahasan kelarutan dan hasil kali kelarutan pada 

siswa kelas XI IPA pada tahun ajaran 2011/2012 dan 2012/2013) masih rendah 

karena nilai ketuntasan klasikal secara keseluruhan belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan yaitu 75. Diperlukan upaya 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa agar dapat meningkatkan nilai ketuntasan 

siswa. 

Kelarutan dan hasil kali kelarutan merupakan materi pelajaran kimia yang 

cukup sulit, karena pada materi ini siswa harus dapat menghitung kelarutan suatu 

zat, menghitung tetapan hasil kali kelarutan, dan menentukan zat mana yang dapat 

larut dan mana yang tidak (Aninom, 2011). Diperlukan suatu metode pembelajaran 

yang tepat untuk memudahkan siswa dalam memahami materi dan menghitung 

kelarutan suatu zat.   

Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan.  Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru 

dan penggunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah 

pengajaran berakhir. Tidak ada satu pun kegiatan belajar mengajar yang tidak 

menggunakan metode pengajaran, oleh karena itu kedudukan metode dalam 

kegiatan belajar mengajar adalah sebagai alat motivasi ekstrinsik (Djamarah dan 

Zain, 2013).   

Motivasi eksterinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena 

adanya perangsang dari luar. Karena itu, metode berfungsi sebagai alat perangsang 

dari luar yang dapat membangkitkan belajar siswa (Sardiman 1988). Salah satu 

metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk memotivasi dan mengaktifkan 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar adalah metode resitasi.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) resitasi adalah pembacaan 

hafalan (pengajian) di muka umum atau hafalan yang diucapkan oleh murid-murid 

di dalam kelas (Depdiknas, 2002).  Metode resitasi adalah cara penyajian bahan 

pelajaran dimana guru memberikan tugas tertentu agar murid melakukan kegiatan 
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belajar, kemudian harus dipertanggungjawabkannya. Tugas yang diberikan oleh 

guru dapat memperdalam bahan pelajaran, dan dapat pula mengecek bahan yang 

telah dipelajari (Sagala, 2013). 

Menurut Djamarah dan Zain (2012), metode resitasi tidak sama dengan 

pekerjaan rumah (PR), metode ini merangsang siswa untuk aktif belajar baik secara 

individual maupun secara kelompok, sehingga tugas dapat diberikan secara 

individual, maupun berkelompok. 

Teknik pemberian tugas biasanya digunakan dengan tujuan agar siswa 

memiliki hasil belajar yang lebih mantap karena siswa melaksanakan latihan-

latihan selama melakukan tugas, sehingga pengalaman siswa dalam mempelajari 

sesuatu dapat lebih terintergrasi. Kegiatan melaksanakan tugas membuat siswa 

menjadi aktif belajar dan merasa terangsang untuk meningkatkan belajar yang lebih 

baik, memupuk inisatif dan berani bertanggung jawab sendiri (Roestiyah, 2013). 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini telah dilakukan di kelas XI IPA semester II SMAN 2 Praya 

tahun ajaran 2013/2014 pada pokok bahasan kelarutan dan hasil kali kelarutan. 

Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimental dengan design penelitian 

menggunakan post-test only control Group Design.   

Tabel 2.1. Desain Penelitian (Post-Test Only Control Group Design). 

 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas  penelitian ini adalah pengaruh metode resitasi dan variabel 

terikatnya adalah hasil belajar kimia. Populasi pada penelitian ini adalah  seluruh 

siswa kelas XI IPA SMAN 2 Praya  Tahun Ajaran 2013/2014 yang terdiri dari 3 

kelas yaitu kelas XI IPA 1, kelas XI IPA 2, dan kelas XI IPA 3.  Pemilihan sampel 

Kelas Perlakuan Data Akhir 

Eksperimen Metode Resitasi Post-test 

Kontrol Metode Ceramah Post-test 
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dilakukan dengan simple random sampling.  Kelas sampel yang diperoleh yaitu 

kelas XI IPA 1 berjumlah 30 siswa sebagai kelas kontrol  menggunakan metode 

ceramah dan kelas XI IPA 2 berjumlah 30 siswa sebagai kelas eksperimen 

menggunakan metode resitasi.   

Data populasi diuji terlebih dahulu sebelum dilakukan pengambilan sampel 

menggunakan uji homogenitas varians. Hasil yang digunakan pada analisis data 

populasi ini adalah nilai MID semester II pada mata pelajaran kimia. Pada akhir 

penelitian, dilakukan analisis data menggunakan nilai post-test terhadap kedua 

kelas. Hasil analisis data ini dilakukan dengan menggunakan analisis uji 

homogenitas varians, uji normalitas, dan uji hipotesis. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Hasil Validasi dan Reliabilitas Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal pilihan ganda 

yang terdiri dari 25 soal. Soal-soal tersebut diujikan terlebih dahulu di luar kelas 

sampel yaitu kelas XI IPA yang berjumlah 34 orang siswa yang telah 

mendapatkan materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Uji validitas soal 

menggunakan rumus koefisien point biserial pada taraf signifikan 5%, hanya 17 

butir soal yang valid dari 25 butir soal yang diujikan.  

Uji reliabilitas butir soal yang sudah valid menggunakan rumus KR-20 

memberikan hasil koefisien reliabilitas sebesar 0,784. Berdasarkan tabel kriteria 

reliabilitas soal, instrumen ini memiliki reliabilitas  tinggi (rentang nilai 

koefisien reliabilitas antara 0,61 – 0,80 termasuk dalam kriteria sangat tinggi) 

(Arikunto, 2013).   

2. Hasil Belajar Siswa 

Data hasil belajar siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen dapat dilihat 

pada Tabel 2.1. 
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Tabel 3.1 Data Hasil Belajar Siswa pokok bahasan kelarutan dan 

hasil kali kelarutan 

 Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Jumlah siswa 30 30 

Nilai tertinggi 88 82 

Nilai terendah 35 35 

Jumlah siswa yang tuntas 7 2 

Nilai rata-rata 58,17 56,43 

Ketuntasan klasikal 23,33% 6,63% 

 

Ketuntasan klasikal disetiap kelas dengan menggunakan nilai Kriteria 

Ketuntasan  Minimal (KKM) pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan 

sebesar 75, sehingga persentase ketuntasan kelas eksperimen sebesar 23,33% 

dan  kelas kontrol 6,63%  

3. Hasil Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas sampel memberikan hasil sebagai berikut: varians kelas 

eksperimen (XI IPA 2) sebesar 239,523  merupakan varians terbesar dan varians 

kelas kontrol (XI IPA 1) sebesar 153,289 merupakan varians terkecil (Lampiran 

8). Dari kedua data tersebut maka diperoleh nilai Fhitung sebesar 1,563. Fhitung 

yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan Ftabel pada dk pembilang = 29 

dan dk penyebut = 29 sebesar 2,41,  maka pada taraf signifikan 5% diperoleh 

Fhitung<Ftabel (1,387 < 2,41), berarti bahwa varians kedua kelompok homogen. 

4. Hasil Uji Normalitas 

Hasil analisis uji normalitas nilai siswa pada kelas XI IPA 1 diperoleh dk 

sebesar 5, nilai χ
2

tabel 
pada taraf signifikan 5% adalah 11,07 sedangkan nilai χ

2

hitung 
 

diperoleh 6,433, ini menunjukkan bahwa nilai χ
2

hitung
< χ

2

tabel, 
maka disimpulkan 

bahwa sampel kelas kontrol terdistribusi secara normal.  

Hasil analisis uji normalitas nilai siswa pada kelas XI IPA 2  diperoleh 

dk sebesar 5, nilai χ
2

tabel
 pada taraf signifikan 5 % adalah 11,07 sedangkan nilai 

χ
2

hitung
 diperoleh 4,537, ini menunjukkan bahwa  nilai χ

2

hitung
< χ

2

tabel, 
maka 

disimpulkan bahwa sampel kelas eksperimen terdistribusi secara normal. 
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5. Hasil Uji Hipotesis 

Uji hipotesis menggunakan polled varians dan separated varians pada 

taraf signifikan 5 % diperoleh nilai t hitung sebesar 0,483. Nilai t hitung ini 

kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel pada taraf signifikan  5 % dengan 

dk = 30 + 30 – 2 = 58. Nilai t tabel yang diperoleh adalah 1,672, sehingga nilai 

t hitung (0,483) < nilai t tabel (1,672), maka  Ho diterima dan Ha ditolak.  Ini 

menunjukkan bahwa penggunaan metode resitasi tidak memberikan pengaruh 

yang lebih baik dibandingkan metode ceramah terhadap hasil belajar kimia 

pokok bahasan kelarutan dan hasil kali kelarutan pada siswa kelas XI IPA 2 

semester II SMAN 2 Praya tahun ajaran 2013/2014. 

 Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan metode resitasi tidak 

memberikan pengaruh yang lebih baik secara signifikan terhadap hasil belajar 

kimia pokok bahasan kelarutan dan hasil kali kelarutan, terlihat dari  nilai rata-

rata dan nilai ketuntasan klasikal kelas eksperimen dan kelas kontrol. Walaupun 

nilai rata-rata kelas eksperimen dengan metode resitasi lebih tinggi daripada nilai 

rata-rata kelas kontrol dengan metode ceramah, namun ketuntasan disetiap kelas 

masih tergolong rendah, Ini disebabkan oleh beberapa faktor. 

 Pertama, siswa masih belum terbiasa dengan penerapan metode resitasi 

sehingga siswa masih membutuhkan penyesuaian saat proses pembelajaran. 

Kesiapan siswa dalam kegiatan mempertanggungjawabkan tugas dan tanya 

jawab masih kurang pada beberapa kelompok presentasi, siswa sering merasa 

malu dalam menyampaikan materi di depan kelas sehingga guru harus 

mengulangi kembali penjelasan materi tersebut.   

Kedua, tidak ada bimbingan dan pengawasan dari peneliti ketika siswa 

mengerjakan tugas kelompok sehingga siswa tidak dapat dikontrol dalam 

mengerjakan tugas kelompok yang diberikan, akibatnya tidak semua anggota 

kelompok diskusi mengerjakan tugas dan diskusi antara guru dan siswa masih 

belum berjalan dengan baik dalam mengerjakan tugas. Hal ini terlihat ketika 

siswa mempertanggungjawabkan tugas dengan mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya ke depan kelas, hanya sebagian anggota kelompok yang dapat 

menjelaskan atau mempresentasikan tugas tersebut, sedangkan anggota yang 
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lainnya hanya membaca tetapi tidak mengerti apa yang ditugaskan. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan Pramanta (2011), salah satu kurang 

maksimalnya hasil yang didapatkan dengan penerapan metode resitasi 

dikarenakan belum adanya diskusi yang baik antara guru dan siswa pada saat 

siswa mengerjakan tugas. Untuk itu, guru harus memberikan pengawasan dan 

bimbingan kepada setiap kelompok dalam mengerjakan tugas, sehingga diskusi 

antara guru dan siswa dapat berjalan dengan baik pada saat siswa mengerjakan 

tugas, maka akan dapat dipastikan hasil yang akan didapat akan lebih optimal. 

Oleh karena itu, guru lebih banyak mengawasi dibandingkan memberikan 

pancingan kepada siswa untuk berdiskusi tugas. Menurut Djamarah dan Zain 

(2013), ada beberapa permasalahan dalam metode resitasi yaitu siswa sulit 

dikontrol, seringkali siswa melakukan penipuan diri di mana mereka hanya 

meniru hasil pekerjaan orang lain, tanpa mengalami peristiwa belajar, dan 

khusus untuk tugas kelompok, tidak jarang yang aktif mengerjakan dan 

menyelesaikannya adalah anggota tertentu saja, sedangkan anggota lainnya tidak 

berpartisipasi dengan baik.  

Ketiga, kurangnya fasilitas sekolah yang menunjang kegiatan 

pembelajaran, sehingga penerapan metode resitasi menjadi kurang maksimal, 

hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Pramanta (2011), bahwa apabila 

kelengkapan sekolah dipergunakan dengan baik maka kemungkinan besar hasil 

penelitian yang telah dilakukan akan lebih baik dari pada yang telah dicapai. 

Dalam menerapkan metode resitasi guru harus dapat memberikan pengawasan 

dan bimbingan kepada setiap kelompok dalam mengerjakan tugas. Namun, 

kenyataannya di lapangan, guru tidak dapat mengontrol siswa dalam 

mengerjakan tugas kelompok, karena tugas di kerjakan di luar jam pelajaran di 

sekolah, sehingga dalam langkah pencarian tugas guru tidak dapat mengecek 

apakah tugas dikerjakan oleh semua kelompok atau hanya dikerjakan sebagian 

siswa. Menurut Roestiyah (2013), menyatakan bahwa dalam proses ini guru 

perlu mengontrol pelaksanaan tugas itu, apakah dikerjakan dengan baik, apakah 

dikerjakan oleh siswa sendiri, tidak dikerjakan oleh orang lain, maka perlu 

diawasi dan diteliti. 
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Keempat, manajemen waktu yang kurang optimal pada menerapkan 

metode resitasi dalam kegiatan pembelajaran, ini sesuai dengan penelitian 

Pramanta (2011), bahwa ada beberapa fakta lain yang muncul dalam proses 

penelitian yang menyebabkan kurang maksimalnya hasil yang didapatkan 

diantaranya tidak tersedianya waktu yang cukup untuk melakukan proses belajar 

mengajar dengan menerapkan metode resitasi. Ini terlihat ketika siswa 

mempertanggungjawabkan tugas, setiap kelompok harus mempresentasikan 

hasil diskusi kelompoknya. Dalam kegiatan ini, ada beberapa kelompok masih 

menggunakan waktu lebih banyak dari waktu yang sudah ditentukan, sehingga 

waktu untuk pemberian latihan tugas menjadi berkurang. Pada kegiatan 

mempertanggung jawabkan tugas ini setiap kelompok diberikan batasan waktu 

15 menit untuk mengoptimalkan waktu pembelajaran. Menurut Pasaribu dan 

Simandjuntak (1983), agar hasil belajar memuaskan, maka guru merumuskan 

tujuan yang hendak dicapai oleh murid yaitu menyebarkan kegiatan sekolah ke 

dalam penggunaan waktu secara konstruktip dan memperkuat hasil belajar 

dengan menyelenggarakan latihan-latihan, sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan.  

6. Hasil Observasi 

Berdasarkan hasil observasi terlihat bahwa siswa di kelas eksperimen 

lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dibandingkan siswa di kelas control. 

Hal ini terlihat dari persentase observasi kegiatan belajar mengajar siswa dan 

guru selama proses pembelajaran yang disajikan dalam Tabel 3.2 dan Tabel 3.3. 

Tabel 3.2 Persentase Hasil Observasi Siswa dalam Proses Pembelajaran 

Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Pertemuan 

Ke- 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Persentase Kategori Persentase Kategori 

1 61,3% Baik 67,8% Baik 

2 61,3 % Baik 78,9% Baik 

3 72 % Baik 82,22% Sangat Baik 
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Tabel 3.3 Persentase Hasil Observasi Guru dalam Proses Pembelajaran  

 Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Pertemuan 

Ke- 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Persentase Kategori Persentase Kategori 

1 83,7% Sangat Baik 76,7% Baik 

2 69,3 % Baik 62,2% Baik 

3 67,6 % Baik 63,3% Baik 

 

Berdasarkan data hasil lembar observasi siswa penelitian kedua kelas, 

yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol bahwa penggunaan metode resitasi 

dalam penelitian ini lebih dapat mengaktifkan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas eksperimen dibandingkan menggunakan metode ceramah.  

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Siburian, dkk (2012), 

bahwa pemberian tugas sebelum proses pembelajaran menyebabkan aktivitas 

yang menunjang proses belajar meningkat.  Diperkuat dengan penelitian yang 

dilakukan Pramanta (2011), terjadi peningkatan aktivitas siswa karena pada  

metode resitasi siswa dipaksa untuk memperbanyak waktu belajarnya di kelas 

dengan pemberian tugas-tugas usai materi diberikan sehingga siswa terangsang 

untuk aktif mendengarkan dan mencatat penjelasan-penjelasan dari guru yang 

berguna untuk melaksanakan tugas setelah materi selesai diberikan.  

Untuk mendapatkan hasil belajar siswa yang memuaskan diperlukan 

keterampilan guru dalam memilih metode pembelajaran yang disesuaikan 

dengan situasi, kondisi, serta pokok bahasan yang akan disampaikan sehingga 

siswa lebih mudah memahami materi tersebut. Selain itu, diperlukan juga 

dukungan dari pihak lain, baik dari sekolah, orang tua siswa, maupun lingkungan 

sekitar sekolah. 
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IV.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan metode resitasi tidak memberikan pengaruh yang lebih 

baik dibandingkan dengan metode ceramah terhadap hasil belajar kimia 

pokok bahasan kelarutan dan hasil kali kelarutan pada siswa kelas XI IPA 

semester II SMAN 2 Praya tahun ajaran 2013/2014. 

2. Saran 

Menindaklanjuti hasil penelitian ini, diajukan beberapa saran yaitu:  

1. Agar hasil belajar lebih maksimal perlu dilakukan usaha lain dengan 

memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa, seperti kesiapan siswa, kelengkapan sekolah, dan manajeman 

waktu  terhadap pembelajaran kimia. 

2. Perlu diterapkan metode pembelajaran lain pada materi pokok kelarutan 

dan hasil kali kelarutan. 
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