
PENGARUH PENERAPAN PADUAN PEMBELAJARAN ARIAS 
DAN TALKING STICK TERHADAP PRESTASI BELAJAR

KIMIA MATERI POKOK LAJU REAKSI SISWA KELAS XI  
SEMESTER I SMAN 7 MATARAM

TAHUN AJARAN 2014/2015

SKRIPSI

OLEH:
FITRIA ANGGRIANI

E1M 009 026

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA
JURUSAN PENDIDIKAN MIPA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MATARAM

2015



Halaman Judul

PENGARUH PENERAPAN PADUAN PEMBELAJARAN ARIAS 
DAN TALKING STICK TERHADAP PRESTASI BELAJAR 

KIMIA MATERI POKOK LAJU REAKSI SISWA KELAS XI
SEMESTER I SMAN 7 MATARAM 

TAHUN AJARAN 2014/2015

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Meraih Gelar Sarjana Pendidikan

Oleh:

FITRIA ANGGRIANI
E1M 009 026

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA
JURUSAN PENDIDIKAN MIPA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MATARAM

2015







KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan  kehadirat Allah SWT atas segala  limpahan 

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Penerapan Paduan Pembelajaran ARIAS dan Talking Stick 

Terhadap Prestasi Belajar Kimia Materi Pokok Laju Reaksi Siswa Kelas XI  

Semester I SMAN 7 Mataram Tahun Ajaran 2014/2015”.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu 

pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Wildan, M.Pd, selaku dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Mataram.

2. Bapak Dr. Drs.Karnan, M.Si, selaku ketua jurusan pendidikan MIPA FKIP 

Universitas Mataram.

3. Bapak Drs. I Nyoman Loka, M.Si, selaku ketua program studi pendidikan kimia 

FKIP Universitas Mataram.

4. Bapak Drs. Jackson Siahaan, M.Pd, selaku dosen  pembimbing akademik dan 

pembimbing utama.

5. Bapak Eka Junai, S.Si, M.Si, selaku dosen pembimbing kedua.

6. Bapak Drs. Sukib, M.Si, selaku dosen penguji.

7. Ibu Risnawati, S.Pd, selaku guru kimia kelas XI IPA SMAN 7 Mataram.

8. Bapak dan Ibu dosen program studi pendidikan kimia, terima kasih untuk ilmu 

yang telah kalian berikan semoga menjadi ilmu yang berkah dan berguna.

9. Pihak-pihak lain yang telah menyumbangkan doa dan dukungan, serta 

membantu penulisan skripsi ini.



Kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi 

kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca 

dan semua pihak yang membutuhkannya.

Mataram, Juni 2015

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul ......................................................................................................... i
Halaman Persetujuan Dosen Penguji Skripsi.......................................................... ii
Halaman Persetujuandan Pengesahan Skripsi ....................................................... iii
Halaman Motto dan Persembahan ......................................................................... iv
Kata Pengantar .........................................................................................................v
Daftar Isi ................................................................................................................ vi
Daftar Tabel ......................................................................................................... viii
Daftar Lampiran..................................................................................................... ix
Abstrak................................................................................................................... xi
Abstract ................................................................................................................. xii

BAB I PENDAHULUAN........................................................................................1
1.1 Latar Belakang ..........................................................................................1
1.2 Rumusan Masalah.....................................................................................3
1.3 Batasan Masalah .......................................................................................3
1.4 Tujuan Penelitian ......................................................................................4
1.5 Manfaat Penelitian ....................................................................................4

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA ...........................................................................5
2.1 Pengertian Belajar.....................................................................................5
2.2 Prestasi Belajar..........................................................................................6
2.3 Model Pembelajaran ARIAS ....................................................................7
2.4 Metode Pembelajaran Talking Stick........................................................11
2.5 Penerapan Pembelajaran ARIAS dengan Talking Stick dalam 

Pembelajaran Kimia................................................................................12
2.6 Konsep Materi Laju Reaksi ....................................................................14
2.7 Kerangka Berpikir...................................................................................21
2.8 Kipotesis Penelitian. ...............................................................................23

BAB III : METODE PENELITIAN ......................................................................24
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.................................................................24
3.2 Rancangan Penelitia................................................................................24
3.3 Variabel Penelitian..................................................................................25
3.4 Populasi dan Sampel ...............................................................................26
3.5 Prosedur Pelaksanaan Penelitian.............................................................26
3.6 Teknik Pengumpulan Data......................................................................31
3.7 Tenik Analisis Data.................................................................................31

BAB IV : HASIL PENELITIAN...........................................................................35
4.1 Persiapan Penelitian ................................................................................35
4.2 Pelaksanaan Penelitian............................................................................36



4.3 Data Validitas Dan Reliabilitas Post-Test..................................................38
4.4 Hasil Uji Hipotesis.....................................................................................40

BAB V : PEMBAHASAN........................................................................................41
BAB VI : PENUTUP ................................................................................................47

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nilai Rata-Rata Ujian tengah Semester Siswa...........................................2

Tabel 3.1 Rancangan Penelitian.................................................................................25

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrument ..................................................................................25

Tabel 4.2 Nilai Ujian  Tengah Semester Siswa .........................................................37

Tabel 4.3 Hasil Post-Test Siswa ................................................................................39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Nilai Data Awal (Nilai Ujian Tengah Semester I) ..............................63

Lampiran 2 Nilai Normalitas Data Awal ................................................................73

Lampiran 3 Nilai Uji Homogenitas Data Awal ......................................................77

Lampiran 4 Uji T Data Awal ..................................................................................80

Lampiran 5 Silabus .................................................................................................82

Lampiran 6 Rpp Kelas Eksperiment dan Kelas Kontrol.........................................84

Lampiran 7 Bahan Ajar Laju Reaksi ......................................................................121

Lampiran 8 Validasi Lks.........................................................................................138

Lampiran 9 LKS Laju Reaksi .................................................................................139

Lampiran 10 Soal-Soal Post-Test Laju Reaksi Sebelum Validasi............................169

Lampiran 11 Perhitungan Validasi Soal ...................................................................180

Lampiran 12 Lembar Validasi Soal Post-Test ..........................................................182

Lampiran 13 Kisi-Kisi Instrumen Laju Reaksi.........................................................183

Lampiran 14 Perhitungan Reliabilitas Soal ..............................................................185

Lampiran 15 Soal Post-Test (Instrumen Valid) ........................................................186

Lampiran 16 Nlai Post-Test Siswa Materi Pokok Laju Reaksi ................................194

Lampiran 17 Daftar Kelompok Siswa Pada Kelas Eksperiment ..............................198

Lampiran 18 Uji Normalitas Data Post-Test ............................................................199

Lampiran 19 Uji Homogenitas Post-Test .................................................................200

Lampiran 20 Uji Hipotesis (Uji-T) ...........................................................................205

Lampiran 21 Jadwal Pertemuan pada Kelas Eksperiment dan Kelas Kontrol..........206

Lampiran 22 Tabel Distribusi F................................................................................207

Lampiran 23 Surat Izin Penelitian ............................................................................218

Lampiran 24 Surat Keterangan Pernah Penelitian ....................................................209

Lampiran 25 Surat Tugas..........................................................................................210



PENGARUH PENERAPAN PADUAN PEMBELAJARAN ARIAS 
DAN TALKING STICK TERHADAP PRESTASI BELAJAR KIMIA 

MATERI POKOK LAJU REAKSI SISWA KELAS  XI  SEMESTER I 
SMAN 7 MATARAM TAHUN AJARAN 2014/2015

Oleh
Fitria Anggriani
E1M 009 026

Abstrak 
Penelitian ini merupakan penelitian quasi experimental (eksperimen semu) yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan paduan pembelajaran ARIAS dan 
Talking Stick terhadap prestasi belajar kimia materi pokok laju reaksi siswa kelas  XI  
semester I SMAN 7 Mataram tahun ajaran 2014/2015. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas XI IPA SMAN 7 Mataram. Sampel pada penelitian ini adalah  kelas 
XI IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPA 5 sebagai kelas kontrol yang 
diambil dengan teknik purposive sampling, dengan menggunakan nilai ujian tengah 
semester siswa sebagai data awal. Pada kelas eksperimen diberikan perlakuan berupa 
paduan pembelajaran ARIAS dan Talking Stick, sedangkan pada kelas kontrol berupa 
pembelajaran dengan metode ceramah. Data prestasi belajar diperoleh melalui tes 
tertulis (post-test) yang dianalisis menggunakan uji homogenitas (uji F) dan uji beda (uji 
t). Hasil perhitungan menunjukkan nilai rata-rata kelas eksperimen sebesar 81,71 
dengan ketuntasan 94,12% sedangkan untuk kelas kontrol 77,37 dengan ketuntasan 
66,67%. Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji t dengan taraf signifikan 5%  
diperoleh thitung lebih besar dari ttabel (1,87 > 1,658). Hal ini menunjukkan bahwa paduan 
pembelajaran ARIAS dan Talking Stick pada materi pokok laju reaksi memberikan 
pengaruh yang lebih baik dari pada pembelajaran konvensional terhadap prestasi belajar 
kimia siswa kelas XI IPA SMAN 7 Mataram Tahun Pelajaran 2014/2015.
Kata kunci : Model  pembelajaran ARIAS, Metode Pembelajaran Talking Stick, Prestasi 

belajar.



THE INFLUENCE OF ARIAS AND TALKING STICK BASED LEARNING ON 
CHEMISTRY LEARNING ACHIEVEMENT CORE MATERIAL ON REACTION 
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ACADEMIC YEAR 2014/2015
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Abstract
The research is quasi experimental research that is aimed to know the influence 

of implementing ARIAS and Talking Stick based learning guidance on chemistry 
achievement core material reaction student grade XI semester I SMAN 7 Mataram in 
academic year 2014/2015. The population of the research is entire students grade XI 
SMAN 7 Mataram, while the sample is the students of natural science class grade XI 1 
as the experimental class and natural science class XI 5 as the controlling class taken 
by purposive sampling technique by assessing student midterm test results as the first 
data. Experimental class is given a condition in form of learning guide ARIAS and 
Talking Stick, whereas controling class is given speech based learning method. The 
data of learning achievement is gained through written test (post test) anlaysed by 
homogenity test (test F) and different test (test t). The calculation result shown the 
average mark of experimental class reached a number of 81,71 with 94,12% finishing 
standard, whereas controlling class reached 77,37 with 66,67% finishing standard. 
According to the hypothesis using t test, the level of significance 5% gained tcount was 
bigger than ttablel (1,87 > 1,658). This indicated that the guidance of ARIAS and 
Talking Stick learning in core material reaction rate gave better influence than 
conventional based learning to chemistry learning achievement student class XI natural 
science SMAN 7 Mataram in academic year 2014/2015.
Keywords: ARIAS learning model, Talking Stick learning method, learning 

achievement.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ilmu kimia dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang susunan, 

struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. 

Materi pelajaran kimia di SMA banyak berisi konsep-konsep yang cukup sulit untuk 

difahami siswa karena menyangkut reaksi-reaksi kimia dan hitungan serta menyangkut 

konsep-konsep yang bersifat abstrak dan merupakan materi yang relatif baru dan belum 

pernah diperolehnya ketika di SMP (Sunyono, 2009). Hal tersebut diduga sebagai 

penyebab siswa mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran kimia.

Berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dimana proses 

pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran yang terpusat pada siswa (student 

center) bukan lagi terpusat pada guru (teacher center), sehingga guru hanya berperan 

sebagai pembimbing serta fasilitator (Akhmadi,2011).  Namun fakta di lapangan 

menunjukkan masih banyak guru yang mengajar dengan menggunakan metode 

konvensional (ceramah, diskusi, tanya jawab), sehingga pembelajaran masih berpusat 

pada guru. Siswa hanya mencatat, mendengar dan menghafal penjelasan yang 

disampaikan guru. Sebagian siswa bahkan ada yang tidak mencatat dan mendengar 

penjelasan guru serta diam saat diberikan pertanyaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kimia di SMAN 7 Mataram diketahui 

bahwa siswa kelas XI IPA pada semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015 cenderung 



sukar memahami pelajaran kimia sehingga berimbas pada hasil belajarnya yang rendah. 

Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Nilai Rata-Rata Ujian Tengah Semester Siswa Kelas XI IPA SMAN 7 
Mataram Tahun Pelajaran 2014/ 2015

Kelas Nilai Rata-Rata % Ketuntasan 
XI IPA 1 70.47 47.05%
XI IPA 2 70.87 30.00%
XI IPA 3 73.8 53.80%
XI IPA 4 64.92 29.73%
XI IPA 5 70.67 48.72%

(Sumber: Guru Kimia SMAN 7 Mataram)

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah di atas adalah 

seorang guru diharapkan kreatif dalam mengajar agar siswa lebih memahami konsep-

konsep kimia yang diajarkan. Kreatif disini berarti guru harus bisa memilih model 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan, menyampaikan materi 

dengan menarik, dan bisa memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam pembelajaran. 

Model pembelajaran yang dianggap mampu meningkatkan minat belajar dan keaktifan 

siswa serta sesuai dengan materi adalah model pembelajaran ARIAS yang dipadukan 

dengan metode pembelajaran Talking Stick.

Pembelajaran ARIAS adalah pembelajaran yang terdiri dari lima komponen yaitu 

Assurance, Relevance, Interest, Assessment, dan Satisfaction. Kelima komponen ini 

merupakan satu kesatuan dalam proses pembelajaran yang dapat memancing minat 

serta motivasi belajar siswa. Dengan adanya minat dan motivasi tersebut diperkirakan 

akan meningkatkan prestasi belajar siswa. Metode pembelajaran Talking Stick adalah 

pembelajaran bermain tongkat yaitu pembelajaran yang dirancang untuk mengukur 



tingkat penguasaan materi pelajaran oleh siswa dengan menggunakan media tongkat”. 

Dalam hal ini agar mampu meningkatkan keaktifan siswa dan mampu menjawab 

pertanyaan dengan baik dan benar khususnya dalam mata pelajaran kimia. Model 

pembelajaran Talking Stick ini mempunyai kelebihan yaitu diantaranya menguji 

kesiapan siswa dan agar siswa  lebih giat lagi dalam belajar. Pada paduan pembelajaran 

ARIAS dan Talking Stick ini kita pertama-tama memancing rasa percaya diri dan minat 

siswa untuk belajar dengan cara membantu siswa menyadari kekuatan dan kelemahan 

diri serta menanamkan pada siswa tentang gambaran positis terhadap diri sendiri. 

Dengan adanya rasa percaya diri dan minat siswa akan lebih aktif dan kreatif dalam 

pelajaran. Pelajaran akan efektif apabila siswa berminat dan tertarik pada pelajaran, 

Karena itu, dengan menerapkan paduan pembelajaran ini, peneliti mengharapkan siswa 

dapat terhindar dari rasa bosan dan siswa akan aktif dalam belajar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah  “Apakah 

paduan pembelajaran ARIAS dan Talking Stick berpengaruh lebih baik dari pada 

pembelajaran konvensional terhadap prestasi belajar kimia materi pokok Laju reaksi 

siswa Kelas XI IPA semester I SMAN 7 Mataram tahun ajaran 2014/2015?”



1.3 Batasan Masalah

Agar pelaksanaan penelitian mejadi lebih terarah maka jangkauan serta konsep-

konsep dalam penelitian ini perlu ditegaskan. Oleh karena itu peneliti memberikan 

batasan masalah sebagai berikut :

1. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI Semester I  SMAN 7 Mataram tahun 

ajaran 2014 / 2015.

2. Prestasi belajar yang dimaksud adalah hasil belajar kimia siswa pada materi Laju 

reaksi

3. Tes setelah selesai pembelajaran dengan paduan pembelajaran ARIAS dan Talking 

Stick.

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah ada pengaruh penerapan paduan pembelajaran ARIAS dan Talking Stick

perhadap prestasi belajar kimia materi pokok Laju reaksi kelas XI semester I SMAN 7 

Mataram tahun ajaran 2014/2015.

1.5 Manfaat penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi siswa 



Prestasi belajar siswa bukan hanya pada aspek pengetahuan tapi juga menyangkut 

keterampilan berbicara, percaya diri, keinginan bekerja sama dan ketrampilan 

menganalisis.

2. Guru

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam menentukan metode 

mengajar.

3. Sekolah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan refleksi untuk mengadakan perbaikan dan 

pengembangan model dan media  pembelajaran yang berkualitas, guna 

meningkatkan mutu sekolah.

4. Peneliti

Sebagai calon guru, dapat dijadikan bekal untuk diterapkan dalam suatu pokok 

bahasan yang sesuai apabila sudah menjadi guru yang sebenarnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1   Pengertian Belajar

Menurut Slameto (2010) belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Menurut Hamalik (2010) belajar harus dilakukan dengan sengaja, 

direncanakan sebelumnya dengan struktur tertentu. Maksudnya agar proses belajar dan 

hasil-hasil dapat dikontrol secara cermat. Guru dengan sengaja menciptakan kondisi 

dengan lingkungan yang menyediakan kesempatan belajar kepada para siswa untuk 

mencapai tujuan tertentu, dilakukan dengan cara tertentu, dan diharapkan memberikan 

hasil tertentu pula kepada siswa (pelajar). Hal ini dapat diketahui melalui sistem 

penilaian yang dilakukan. Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah 

laku pada diri siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan 

pengetahuan sikap dan keterampilan. 

Belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang 

yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan 

latihan. Tingkah laku yang baru itu misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, timbulnya 

pengertian baru, serta berkembangnya sifat-sifat sosial, susila, dan emosional 

(Krisnawati, 2010). Perilaku itu mengandung pengertian yang luas. Hal ini mencakup 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap, kemampuan berpikir, penghargaan 



terhadap sesuatu, minat, dan sebagainya. Jadi hasil belajar ialah perubahan tingkah laku 

sebagai hasil belajar itu mencakup ranah afektif, kognitif dan psikomotorik (Sudjana, 

2009).

Dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan yang dinyatakan 

dalam tingkah laku yang dialami sendiri oleh seseorang/individu melalui interaksi 

dengan lingkungan. Perubahan ini akan tampak dalam tingkah laku atau prestasi yang 

dicapai seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

2.2   Prestasi Belajar

Prestasi belajar adalah hal-hal yang diperoleh berupa kesan-kesan yang 

mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas belajar 

(Djamarah, 1994). Belajar  merupakan proses internal yang kompleks dimana seluruh 

mental yang meliputi ranah-ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik (Mudjiono dan 

Dimianti, 2006). Kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar merupakan suatu 

puncak proses belajar. Kemampuan berprestasi tersebut dipengaruhi oleh proses-proses 

penerimaan, pengaktifan dan pengalaman. Bila proses tersebut tidak baik maka siswa 

dapat berprestasi kurang atau juga gagal berprestasi (Mudjiono, 1999).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat di simpulkan belajar ialah  hasil yang 

diperoleh siswa setelah proses pembelajaran dalam waktu tertentu baik berupa angka 

maupun huruf. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 



Kegiatan pembelajaran yang diterapkan guru akan memberikan pengalaman 

belajar bagi siswa. Oleh  karena itu guru harus memahami pola pengalaman belajar 

siswa sehingga akan berdampak  pada hasil belajar yang akan dicapai dalam suatu 

kerucut pengalaman belajar. Apabila siswa melakukan kegiatan membaca, maka dia 

ingat 10% dari apa yang dibaca, apabila siswa melakukan kegiatan mendengar, maka 

dia ingat 20% dari apa yang didengar, melihat maka dia ingat 30% dari apa yang dilihat, 

melihat dam mendengar, maka dia ingat 50% dari apa yang silihat dan didengar, 

mengatakan, maka dia ingat 70% dari apa yang ia katakan, kegiatan mengatakan dan 

melakukan, maka dia ingat 90% dari apa yang ia katakan dan lakukan. 

2.3   Model Pembelajaran ARIAS

Model pembelajaran ARIAS merupakan modifikasi dari model pembelajaran 

ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction)  yang dikembangkan oleh Keller 

dan Kopp pada tahun 1987 (Jamiah, Y. 2008). Model pembelajaran ARIAS terdiri dari 

lima komponen (assurance, relevance, interest, assesment dan satisfaction) yang 

disusun berdasarkan teori-teori belajar. Kelima komponen tersebut merupakan satu 

kesatuan yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Deskripsi singkat masing-

masing komponen dalam pembelajaran ARIAS adalah sebagai berikut :

1. Assurance (Percaya Diri)

Assurance berhubungan dengan sikap percaya yang berhubungan dengan 

harapan akan berhasil. Seseorang yang memiliki sikap percaya diri atau memiliki 

harapan akan berhasil mendorong individu bertingkah laku untuk mencapai 



keberhasilan, seperti yang dikatakan Prayatno dalam Sopah (2002) bahwa siswa 

yang memiliki sikap percaya diri atau  memiliki sikap positif terhadap dirinya 

cenderung menampilkan prestasi yang baik. Sikap percaya diri, yakin akan berhasil 

ini perlu ditanamkan pada siswa untuk mendorong mereka agar berusaha guna 

mencapai keberhasilan yang optimal. Dengan sikap yakin, penuh percaya diri siswa 

merasa mampu dapat melakukan sesuatu dengan berhasil, dengan begitu untuk 

melakukan kegiatan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mencapai hasil yang 

lebih baik dari sebelumnya atau dapat melebihi orang lain.

2. Relevance (Relevansi)

Relevance berhubungan dengan kehidupan siswa baik berupa pengalaman 

sekarang atau yang telah dimiliki maupun yang berhubungan dengan kebutuhan 

karir sekarang atau yang akan datang. Apabila siswa merasa kegiatan pembelajaran 

yang mereka ikuti sekarang memiliki nilai, bermanfaat maka siswa akan terdorong 

untuk mengikuti pelajaran karena memiliki tujuan yang jelas. 

Sesuatu yang memiliki arah dan tujuan, sasaran yang jelas serta ada manfaat 

yang relevan dengan kehidupan akan mendorong siswa untuk mencapai tujuan 

tersebut. Menurut Sopah (2002), dengan tujuan yang jelas, maka kita mengetahui 

kemampuan apa yang akan dimiliki dan pengalaman apa yang akan diperoleh, juga 

akan mengetahui kesenjangan antara kemampuan yang telah dimiliki dengan 

kemampuan baru itu, sehingga kesenjangan tersebut dapat dikurangai atau dapat 

dihilangkan sama sekali.

3. Interest (Minat/Perhatian)



Interest adalah yang berhubungan dengan minat/perhatian. Belajar tidak 

terjadi tanpa adanya minat/perhatian. Masalah minat/perhatian dalam kegiatan 

pembelajaran memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan 

pembelajaran, minat/perhatian tidak hanya harus dibangkitkan tetapi juga harus 

dipelihara selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, guru harus 

memperhatikan berbagai bentuk dan memfokuskan pada minat/perhatian dalam 

kegiatan pembelajaran.

Siswa yang memiliki minat terhadap subyek tertentu cenderung untuk 

memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subyek tersebut (Slameto, 2003). 

Adanya minat/perhatian siswa yang lebih besar terhadap tugas yang diberikan dapat 

mendorong siswa melanjutkan tugasnya. Siswa akan mengerjakan sesuatu yang 

menarik sesuai dengan minat/perhatian mereka. Membangkitkan dan memelihara 

minat/perhatian merupakan usaha menumbuhkan keingintahuan siswa yang 

diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Minat/perhatian merupakan alat yang 

sangat berguna dalam usaha mempengaruhi hasil belajar siswa.

Kondisi belajar-mengajar yang efektif adalah adanya minat dan perhatian 

siswa dalam belajar. Minat merupakan suatu sifat yang relatif menetap pada diri 

seseorang. Minat ini besar sekali pengaruhnya terhadap belajar sebab dengan minat 

seseorang akan melakukan sesuatu yang diminatinya. Dengan demikian pada 

hakekatnya setiap anak berminat terhadap belajar, dan guru sendiri hendaknya 

berusaha membangkitkan minat anak terhadap belajar (Usman dalam Ramdiani, 

2008).



4. Assessment (Evaluasi)

Assessment secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pengukuran dan 

nonpengukuran untuk memperoleh data karakteristik peserta didik dengan aturan 

tertentu (Uno dan Koni, 2013).  Assessment berbasis kelas dapat berfungsi pula 

sebagai evaluasi hasil belajar peserta didik agar bisa memahami dirinya sendiri. 

Maka evaluasi disini merupakan alat untuk mengetahui apakah yang telah diajarkan 

sudah dipahami oleh siswa, untuk memonitor kemajuan siswa sebagai individu 

ataupun sebagai kelompok, untuk merekap apa yang telah dicapai siswa, dan untuk 

membantu siswa dalam belajar. Bagi siswa, evaluasi merupakan umpan balik 

tentang kelebihan dan kelemahan yang dimiliki, dapat mendorong belajar yang lebih 

baik, dan meningkatkan motivasi berprestasi.

Evaluasi terhadap siswa dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana 

hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan. Apakah siswa telah memiliki 

kemampuan yang diharapkan seperti yang dinyatakan dalam tujuan pembelajaran 

(Nurkencana, 1990).

Evaluasi dapat memberikan motivasi bagi guru maupuan siswa (Slameto, 

2010). Evaluasi tidak hanya dilakukan oleh guru tetapi juga oleh siswa terhadap diri 

mereka sendiri (Self Assessment) atau evaluasi diri. Evaluasi diri dilakukan oleh 

siswa terhadap diri mereka sendiri, maupuan terhadap teman mereka. Hal ini akan 

mendorong siswa untuk berusaha lebih baik lagi dari sebelumnya agar mencapai 

hasil yang maksimal. Mereka akan merasa malu kalau kelemahan dan kekurangan 

yang dimiliki diketahui oleh teman mereka sendiri. Evaluasi diri sangat membantu 



dalam pengembangan belajar atas inisiatif sendiri. Dengan demikian, evaluasi diri 

dapat mendorong siswa untuk meningkatkan apa yang ingin mereka capai. Oleh 

karena itu, untuk mempengaruhi hasil belajar siswa evaluasi perlu dilaksanakan 

dalam kegiatan pembelajaran.

5. Satisfaction (Rasa Bangga/Kepuasan)

Satisfaction yaitu yang berhubungan dengan rasa bangga, puas atau hasil yang 

dicapai. Dalam teori satisfaction adalah reinforcement (penguatan). Gagne dalam 

Sopah (2002), siswa yang telah berhasil mengerjakan atau mencapai sesuatu akan 

merasa bangga/puas atas keberhasilan tersebut. Keberhasilan dan kebanggan itu 

menjadi penguat bagi siswa tersebut untuk mencapai keberhasilan berikutnya.

Berdasarkan teori kebanggaan, rasa puas dapat timbul dari dalam diri individu 

sendiri yang disebut kebanggan intrinsik. Individu merasa puas dan bangga telah 

berhasil mengerjakan, mencapai atau mendapat sesuatu. Kebanggan dan rasa puas 

ini juga dapat timbul karena pengaruh dari luar individu, yaitu dari orang lain atau 

lingkungan yang disebut kebanggan ekstrinsik.

Seseorang merasa bangga dan puas karena apa yang dikerjakan dan dihasilkan 

mendapat penghargaan baik bersifat verbal maupun non verbal dari orang lain atau 

lingkungan. Memberikan penghargaan (reward) merupakan suatau penguatan dalam 

kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, memberikan penghargaan merupakan 

salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Untuk itu, rasa bangga dan puas perlu ditanamkan dan dijaga dalam diri siswa 

(Sopah, 2002).



2.4   Metode Pembelajaran Talking Stick

Metode pembelajaran Talking Stick menurut Suherman (2006) adalah “metode 

pembelajaran bermain tongkat yaitu pembelajaran yang dirancang untuk mengukur 

tingkat penguasaan materi pelajaran oleh murid dengan menggunakan media tongkat”. 

Talking stick termasuk salah satu metode pembelajaran kooperatif. Metode 

pembelajaran ini dilakukan dengan bantuan tongkat, siapa yang memegang tongkat 

wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa mempelajari materi pokoknya. 

Selain untuk melatih berbicara, pembelajaran ini akan menciptakan suasana yang 

menyenangkan dan membuat siswa aktif. Hal ini sesuai dengan riset yang dilakukan 

Waikato  (2007), Tongkat Berbicara (Talking Stick) digunakan untuk berbagai tujuan, 

bisa sebagai sarana komunikasi  dan untuk mengelola kelompok diskusi dalam 

pengaturan dimana untuk membicarakan masalah-masalah bersama tanpa adanya rasa 

canggung.

2.5 Penerapan Paduan Pembelajaran ARIAS dengan Talking Stick  dalam 

Pembelajaran Kimia

Dalam kegiatan pembelajaran guru agar menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami dan dimengerti, kata- kata yang jelas dan kalimat yang sederhana dan tidak 

berbelit–belit sehingga maksudnya dapat dengan mudah ditangkap dan dicerna siswa. 

Siswa dapat membayangkan apa saja. Bahan / materi disusun sesuai urutan dan tahap 



kesukarannya perlu dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan keingin 

tahuan dan kemungkinan siswa dapat melakukan evaluasi diri.

Beberapa cara menerapkan model ARIAS dalam pembelajaran kimia antara lain ;

1. Komponen assurance (percaya diri)

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mempengaruhi sikap percaya diri 

siswa adalah :

a. Membantu siswa menyadari kekuatan dan kelemahan diri serta menanamkan 

pada siswa tentang gambaran positis terhadap diri sendiri

b. Pembelajaran dengan metode misalnya dengan menghadirkan seseorang yang 

terkenal dalam suatu bidang dalam suatu contoh, memperlihatkan video atau 

gambar. Memberi tugas yang sukar tapi realistis untuk diselesaikan sesuai 

dengan kemampuan siswa. Menyajikan materi secara bertahap sesuai dengan 

urutan dan tingkat kesukarannya.

c. Memberikan kesempatan kepada siswa secara bertahap mandiri dalam belajar 

dan melatih suatu keterampilan.

2. Komponen relevance (relevansi)

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan relevance dalam 

pembelajaran adalah :

a. Mengemukakan sasaran dan tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan 

pembelajaran. 



b. Mengemukakan manfaat pembelajaran bagi kehidupan siswa baik untuk massa 

sekarang atau dimasa akan datang.

c. Mengemukakan bahasa yang jelas atau contoh –contoh yang ada hubungannya 

dengan pengalaman nyata atau nilai- nilai yang dimiliki siswa. 

3. Komponen interest (minat / perhatian)

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk membangkitkan dan menjaga 

minat/ perhatian siswa antara lain :

a. Pembelajaran dengan cerita atau analogi.

b. Pembelajaran dengan diskusi, memberi kesempatan kepada siswa untuk 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, 

c. Mengadakan variasi dalam pembelajaran misalnya, variasi dari serius ke humor, 

dari cepat kelambat, dan mengubah gaya mengajar. 

4. komponen assesment (evaluasi)

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk melaksanakn evaluasi antara lain :

a. Mengadakan evaluasi dan memberi umpan balik terhadap kinerja siswa.

b. Memberikan evaluasi yang obyektif dan adil serta segera menginformasikan 

hasil evaluasi kepada siswa.

c. Memberi kesempatan kepada siswa mengadakan evaluasi terhadap diri sendiri.

d. Memberi kesempatan kepada siswa mengadakan evaluasi terhadap diri teman.

5. Komponen satisfaction (kepuasan / rasa bangga)

Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menanamkan rasa bangga pada 

siswa adalah :



a. Memberi penguatan, penghargaan yang pantas baik secara verbal maupun non 

verbal kepada siswa yang telah menampilkan keberhasilan

b. Memberi perhatian yang besar kepada siswa, sehingga mereka merasa dikenal 

dan dihargai oleh guru

c. Memberi kesempatan kepada siswa untuk membantu teman mereka yang 

mengalami kesulitan.

2.6 Konsep Materi Laju Reaksi

2.6.1 Laju dan Orde Reaksi

2.6.1.1 Molaritas (M)

Molaritas dilambangkan dengan huruf M. molaritas menyatakan jumlah mol zat 

terlarut dalam tiap liter larutan. Secara matematis molaritas dapat dinyatakan sebagai 

berikut :

=   

M  = molaritas larutan
n   = jumlah mol zat terlarut (mol)
V  = volume larutan (liter)

Untuk larutan pekat yang diketahui kadar dan massa jenisnya (ρ), molaritas dapat 

ditentukan dengan rumus berikut ;

M = 
	× 	×

Dimana :  M = molaritas larutan
Mr = massa molekul relatif zat terlarut	 = massa jenis larutan



2.6.1.2 Laju Reaksi

Laju reaksi menunjukkan besar perubahan konsentrasi reaktan atau produk 

persatuan waktu. Reksi kimia merupakan proses perubahan reaktan menjadi produk. 

Oleh karena itu, proses memerlukan waktu tertentu. Tentu saja makin lama reaksi 

berlangsung , jumlah reaktan akan berkurang dan jumlah produk makin bertambah. 

Perubahan itu terjadi terus menerus hingga pada suatu keadaan laju pembentukan 

produk maksimum. Pada saat pembentukan maksimum, laju pembentukan produk sama 

dengan laju pembentukan reaktan. Karena laju kedua arah sama, seolah-olah reaksi 

berhenti. Secara sederhana, pernyataan ini dapat dijelaskan sebagai berikut 

Reaksi : R → P

ν =	− ∆[ ]
∆ atau ν = + ∆[ ]

∆

Dimana : R = reaktan
P = produk
ν = laju reaksi
t  = waktu yang diperlukan untuk bereaksi∆[ ]	 = perubahan kemolaran reaktan∆[ ]	 = perubahan kemolaran reaktan

2.6.1.3 Persamaan Laju Reaksi dan Orde Reaksi

Bentuk persamaan laju reaksi yang lebih umum adalah :

ν = k [ A]m[B]n [C]o

Jika persamaan laju reaksi dinyatakan seperti di atas dikatakan orde reaksi terhadap A 

adalah m, orde reaksi terhadap B adalah n, orde reaksi terhadap C adalah o, dan orde 



reaksi keseluruhan merupakan jumlah semua pangkat yang terdapat pada persamaan 

laju reaksi. Jadi, orde reaksi total diatas adalah m+n+o+…

Faktor k yang terdapat pada persamaan tersebut disebut tetapan reaksi. Harga k ini tetap 

untuk suatu reaksi, dan hanya dipengaruhi oleh suhu dan katalis.

Pada umumnya, harga orde reaksi merupakan bilangan bulat sederhana, yaitu 1, 2, 

atau 3, tetapi kadang-kadang juga terdapat pereaksi yang mempunyai orde reaksi 0, , 

atau bahkan negatif. Orde reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi pereaksi 

pada laju reaksi. Beberapa orde reaksi yang umum terdapat pada persamaan reaksi 

kimia beserta maknanya sebagai berikut (Utami dkk,2009):

1. Orde reaksi nol

Suatu reaksi kimia dikatakan mempunyai orde nol jika besarnya laju reaksi 

tersebut tidak dipengaruhi oleh konsentrasi pereaksi. Artinya seberapapun 

peningkatan konsentrasi pereaksi tidak akan mempengaruhi besarnya laju reaksi.

2. Orde reaksi satu

Suatu reaksi kimia dinyatakan mempunyai orde satu apabila besarnya laju 

reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi pereaksi. Artinya, jika 

konsentrasi pereaksi dinaikkan dua kali semula, maka laju reaksi juga akan 

meningkat besarnya sebanyak (2)1 atau 2 kali semula juga.

3. Orde reaksi dua

Suatu reaksi dikatakan mempunyai orde dua apabila besarnya laju reaksi 

merupakan pangkat dua dari peningkatan konsentrasi pereaksinya. Artinya, jika 



konsentrasi pereaksi dinaikkan 2 kali semula, maka laju reaksi akan meningkat 

sebesar (2)2 atau 4 kali semula. Apabila konsentrasi dinaikkan 3 kali semula maka 

laju reaksi akan menjadi (3)2 atau 9 kali semula.

2.6.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laju Reaksi

Proses berlangsunya 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. Sebaliknya, reaksi akan 

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

bertumbukan. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi, antara lain:

1. Konsentrasi

Pada umumnya reaksi akan berlangsung lebih cepat jika konsentrasi pereaksi 

diperbesar. Zat yang konsentrasinya besar mengandung jumlah partikel yang lebih 

banyak, sehingga partikel-partikelnya tersusun lebih rapat dibanding zat yang 

konsentrasinya rendah. Partikel yang susunannya lebih rapat akan lebih sering 

bertumbukan dibanding dengan partikel yang susunannya renggang, sehingga 

kemungkinan terjadinya reaksi makin besar.

2. Luas permukaan bidang sentuh

Luas permukaan bidang sentuh antara zat-zat yang bereaksi merupakan suatu 

faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi bagi campuran reaksi yang heterogen, 

misalnya antara zat padat dan gas, zat padat dengan larutan, dan dua macam zat cair 



yang tak dapat dicampur. Reaksi kimia dapat berlangsung jika molekul-molekul, 

atom-atom, atau ion-ion dari zat-zat pereaksi terlebih dahulu bertumbukan. Hal ini 

terjadi jika antara zat-zat yang akan bereaksi terjadi kontak. Semakin luas 

permukaan bidang sentuh antara zat-zat yang bereaksi, semakin banyak molekul-

molekul yang bertumbukan dan semakin cepat reaksinya.

3. Temperatur

Setiap partikel selalu bergerak. Dengan menaikkan temperatur, energi gerak 

atau energi kinetik partikel bertambah, sehingga tumbukan lebih sering terjadi. 

Dengan frekuensi tumbukan yang semakin besar, maka kemungkinan terjadinya 

tumbukan efektif yang mampu menghasilkan reaksi juga semakin besar. Suhu atau 

temperatur ternyata juga memperbesar energi potensial suatu zat. Zat-zat yang 

energi potensialnya kecil, jika bertumbukan akan sukar menghasilkan tumbukan 

efektif. Hal ini terjadi karena zat-zat tersebut tidak mampu melampaui energi 

aktivasi. Dengan menaikkan suhu, maka hal ini akan memperbesar energi potensial, 

sehingga ketika bertumbukan akan menghasilkan reaksi.

4. Katalis.

Katalis adalah suatu zat yang berfungsi mempercepat terjadinya reaksi, tetapi 

pada akhir reaksi dapat diperoleh kembali. Fungsi katalis adalah menurunkan energi 

aktivasi, sehingga jika ke dalam suatu reaksi ditambahkan katalis, maka reaksi akan 

lebih mudah terjadi. Hal ini disebabkan karena zat-zat yang bereaksi akan lebih 

mudah melampaui energi aktivasi.



2.6.3 Teori Tumbukan

Reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan yang efektif antar partikel-partikel 

zat yang bereaksi. Tumbukan efektif adalah tumbukan yang mempunyai energi yang 

cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat yang bereaksi (James E. Brady dalam 

Utami dkk, 2009).

Sebelum suatu tumbukan terjadi, partikel-partikel memerlukan suatu energi 

minimum yang dikenal sebagai energi pengaktifan atau energi aktivasi (Ea). Energi 

pengaktifan atau energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk 

berlangsungnya suatu reaksi. Ketika reaksi sedang berlangsung, akan terbentuk zat 

komplek teraktivasi. Zat kompleks teraktifasi berada pada puncak energi. Jika reaksi 

berhasil, maka zat kompleks teraktivasi akan terurai menjadi zat hasil reaksi.

1. Pengaruh konsentrasi

Dalam konsentrasi yang besar, jumlah partikel per satuan volume juga besar. 

Kemungkinan terjadinya tumbukan antarpartikel di dalamnya lebih besar jika 

dibandingkan dengan yang terjadi pada konsentrasi yang rendah. Dengan demikian, 

makin besar konsentrasi zat yang bereaksi, makin banyak partiket yang bereaksi 

persatuan waktu dan makin besar laju reaksinya.

2. Pengaruh luas permukaan

Reaksi kimia dapat terjadi antara reaksi satu fasa maupun beda fasa. Pada 

reaksi yang berlangsung pada lebih dari satu fasa, tumbukan antarpartikel atau 

reaksi terjadi pada permukaan bidang sentuh. Jika luas permukaan ini diperbanyak, 



dengan jalan memperkecil ukuran partikel, maka laju reaksi menjadi lebih cepat 

(Utami dkk, 2009).

Makin luas permukaan sentuhan antara zat-zat pereaksi, makin banyak 

moleku-molekul pereaksi yang bertumbukan. Dengan demikian, kemungkinan 

terjadi reaksi semakin besar sehingga reaksi lebih cepat berlangsung.

3. Pengaruh suhu

Kenaikan suhu mempercepat reaksi karena dengan kenaikan suhu gerakan 

partikel semakin cepat. Energi kinetik partikel-partikel semakin bertambah sehingga 

makin banyak terjadi tumbukan yang efektif. Dengan demikian, makin bnayak 

partikel-partikel yang bereaksi.

Pada umumnya reaksi kimia akan berlangsung dua kali lebih cepat, apabila 

suhu dinaikkan 10⁰C. Jika dimisalkan laju reaksi pada saat t1⁰C = v1 dan laju reaksi 

setelah dinaikkan suhunya t2⁰C = v2, maka laju reaksi setelah dinaikkan suhunya 

atau v2 tersebut dapat dirumuskan sebagai.

v = 	2 ∆ 	x	v

4. Pengaruh sifat kimia pereaksi

Senyawa-senyawa ion lebih cepat bereaksi daripada senyawa-senyawa 

kovalen. Pada setiap tumbukan yang terjadi anatar ion positif dan ion negatif selalu 

dihasilkan reaksi sebab tidak ada energi tumbukan yang diperlukan untuk 

memutuskan ikatan terlabih dahulu. Lain halnya dengan reaksi antara senyawa-

senyawa kovalen yang tidak setiap tumbukan dapat menghasilkan reaksi.



5. Pengaruh katalis

Katalis adalah zat yang dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengakibatkan 

perubahan kimia yang kekal bagi zat itu sendiri. Setelah reaksi kimia berlangsung, 

katalis terdapat kembali dalam keadaan dan jumlah yang sama dengan sebelum 

reaksi. Telah dijelaskan bahwa agar reaksi terjadi, partikel-partikel zat harus 

memiliki energi minimum tertentu yang disebut energi pengaktifan. Dalam hal ini, 

katalis berfungsi untuk menurunkan sejumlah energi pengaktifan agar reaksi dapat 

berlangsung.

2.6.4 Penerapan Konsep Laju Reaksi

Konsep laju reaksi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan indstri. 

Contoh penerapan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari adalah pengaruh luas 

permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi, sedangkan konsep laju reaksi yang dapat 

diterapkan dalam industri adalah pengaruh katalis pada laju reaksi.

2.7 Kerangka Berpikir 

Laju reaksi merupakan salah satu materi yang dianggap sulit untuk dipelajari 

siswa karena pada pembelajaran laju reaksi membahas tentang konsep-konsep, 

perhitungan serta reaksi-reaksi. Kekurang mampuan siswa memahami konsep laju 

reaksi mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa pada materi pokok laju reaksi. 

Berdasarkan hasil observasi di SMAN 7 Mataram, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa diantaranya metode belajar yang diterapkan guru 

(guru masih mengajar dengan cara konvensional) dan keaktifan siswa di kelas yang 



masih kurang (siswa hanya mendengarkan informasi dari guru, siswa kurang aktif 

dalam bertanya). Hal ini disebabkan siswa tersebut tidak tahu tentang materi 

pembelajaran yang sedang dibahas atau siswa belum paham mengenai materi yang 

diajarkan guru. Secara umum langkah–langkah pembelajaran konvensional  dimulai 

dengan menjelaskan materi pada siswa dan memberikan contoh soal yang disertai 

penyelesiannya. Pada penggunaan metode pembelajaran konvensional (ceramah, 

diskusi, tanya jawab)  minat belajar siswa terlihat masih kurang. Hal tersebut 

disebabkan oleh cara mengajar guru yang monoton, siswa hanya mendengarkan dan 

mencatat sehingga siswa merasa bosan. akibatnya siswa menjadi kurang aktif dalam 

pembelajaran. Ini diduga sebagai penyabab rendahnya nilai siswa pada mata pelajaran 

kimia.

Untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran di atas, Seorang guru 

diharapkan  memiliki sifat kreatif dalam memilih model pembelajaran yang sesuai 

dengan materi yang akan diajarkan, menyampaikan materi dengan menarik, dan bisa 

memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam pembelajaran. Model pembelajaran yang 

dianggap mampu meningkatkan minat belajar dan keaktifan siswa serta sesuai dengan 

materi adalah model pembelajaran ARIAS yang dipadukan dengan metode Talking 

Stick. Model pembelajaran ARIAS merupakan pembelajaran dengan lima komponen 

(assurance, relevance, interest, assesment dan satisfaction) yang disusun berdasarkan 

teori-teori belajar yang dapat memancing minat pada pembelajaran laju reaksi. Pada 

pembelajaran ARIAS, guru memancing minat siswa dengan memberikan contoh laju 

reaksi pada kehidupan sehari-hari seperti proses pembusukan makanan dan lain-lain dan 



pada akhir pembelajaran guru memberikan pujian pada siswa agar siswa senang 

mengikuti pelajaran pada pertemuan berikutnya.  Metode pembelajaran Talking Stick 

merupakan pembelajaran bermain tongkat yang membuat siswa aktif berbicara, 

pembelajaran ini akan menciptakan suasana yang menyenangkan dan membuat siswa 

aktif dalam belajar karena dengan adanya permainan ini dapat menghilangkan rasa 

tegang siswa saat mengerjakan LKS di depan kelas. 

Kolaborasi penggunaan model pembelajaran ARIAS dan metode pembelajaran 

Talking Stick ini diharapkan akan menambah rasa percaya diri siswa dalam bertanya 

atau mengemukakan pendapatnya. Sehingga pemahaman siswa tentang Laju reaksi akan 

lebih baik. Adanya peningkatan pemahaman siswa tentang laju reaksi akan memberikan 

pengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Dengan demikian diharapkan 

penerapan paduan pembelajaran ARIAS dan Talking Stick dapat mempengaruhi prestasi 

belajar siswa sehingga hasil belajar bisa ditingkatkan khususnya pada pokok bahasan 

Laju reaksi.

2.8   Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka, diajukan hipotesis penelitian 

(Ha) sebagai berikut : Penerapan perpaduan  pembelajaran ARIAS dan Talking Stick

memberikan pengaruh lebih baik secara signifikan dalam meningkatkan prestasi belajar 

siswa pada pokok bahasan Laju reaksi siswa kelas XI SMAN 7 Mataram tahun ajaran 

2014 /2015.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1   Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 7 Mataram tahun ajaran 2014/ 2015, pada 

bulan Oktober sampai November 2014.

3.2 Rancangan  Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimen semu (Quasi 

Experimental Design) yang terdiri dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Quasi 

Experimental Design merupakan desain penelitian yang tidak dapat berfungsi 

sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen (Sugiyono, 2011).

Penelitian dilakukan pada dua kelas, yaitu satu kelas sebagai kelas kontrol dan 

satu kelas lainnya sebagai kelas eksperimen. Dalam penelitian ini, perlakuan diberikan 

pada kelas eksperimen yaitu pembelajaran menggunakan perpaduan pembelajaran 

ARIAS dan Talking Stick, sedangkan pada kelas kontrol menggunakan metode 

konvensional (ceramah). Pada akhir penelitian, untuk mendapatkan data akhir, 

dilakukan post-test terhadap kedua kelas. Dengan demikian, rancangan penelitian secara 

sederhana dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini.



Tabel 3.1 Rancangan Penelitian

Kelas
Data Awal

(nilai ujian tengah 
semester)

Perlakuan
Data Akhir
(Post-test)

Eksperimen O1 X O2

Kontrol O1 - O2

Keterangan:

O1 = Observasi yang dilakukan sebelum eksperimen,
dengan  mengambil data nilai ujian tengah semester 
ganjil siswa tahun pelajaran 2014/2015

X = Perlakuan (menggunakan paduan pembelajaran 

ARIAS dan Talking Stick)
O2 = Observasi yang dilakukan sesudah eksperimen 

(post-test)

Nilai ujian tengah semester kelas eksperimen dan kelas kontrol digunakan untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa pada kedua kelas, sedangkan hasil post-test dari 

kelas eksperimen dan kelas kontrol digunakan untuk mengetahui pengaruh perlakuan 

dalam hal ini hasil belajar siswa.

3.3   Variabel Penelitian

Adapun Variabel dalam penelitian ini berupa variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel terikat 

adalah variabel yang dipengaruhi. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini 



adalah variabel bebas paduan pembelajaran ARIAS dan Talking Stick, sedangkan 

sebagai variabel terikat adalah  prestasi belajar siswa. Prestasi belajar yang dimaksud 

adalah tes hasil belajar siswa pada aspek kognitif untuk kelas kontrol dan kelas 

eksperimen.

3.4   Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi 

Populasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMAN 7 

Mataram.. 

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2011). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian, yaitu dengan 

teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu untuk mencapai tujuan peneliti (Sugiyono, 2011). Pada penelitian 

ini tidak menggunakan kata sampel tetapi subjek karena jenis penelitian ini adalah 

Quasi eksperiment, dimana hasil akhir penelitian hanya berlaku untuk siswa yang 

diteliti saja dan tidak berlaku untuk populasi. Adapun subjek penelititan adalah siswa 

kelas XI IPA 1 dan siswa kelas XI IPA 5 . 



3.5   Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua tahap utama yang dilakukan, yaitu tahap 

perencanaan dan tahap pelaksanaan penelitian.

3.5.1 Tahap Perencanaan Pengajaran

Langkah – langkah dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Analisis silabus

b. Dalam menganalisis silabus, dilakukan analisis terhadap Standar Kompetensi 

(SK) dan Kompetensi Dasar (KD) dari materi Laju reaksi. Kemudian dari SK 

dan KD tersebut dikembangkan indikator-indikator pencapaian dalam setiap 

kegiatan pembelajaran yang dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran, uraian kegiatan belajar, penilaian, alokasi waktu, dan 

sumber/bahan/alat belajar.

c. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat berdasarkan silabus yang 

telah dikembangkan. RPP yang dibuat ada dua yaitu RPP untuk kelas 

eksperimen dan kelas kontrol.

d. Merancang instrumen penelitian. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes objektif yaitu bentuk 

tes pilihan ganda (multiple choice test). Menurut Arikunto (2010) multiple 

choice test terdiri atas bagian keterangan (stem) dan bagian kemungkinan 

jawaban atau alternatif (option). Kemungkinan jawaban (option) terdiri atas satu 

jawaban yang benar yaitu kunci jawaban dan beberapa pengecoh. Untuk pilihan 



jawaban yang benar diberi skor 1 (satu) dan jawaban yang salah diberi skor 0 

(nol). Rancangan instrumen dalam penelitian ini meliputi kisi-kisi instrumen, 

analisis validitas dan reliabilitas instrumen.

1) Kisi-Kisi Instrumen

Materi soal-soal instrumen dalam penelitian ini berhubungan dengan materi 

pokok Laju reaksi yang terbagi dalam beberapa sub materi pokok. Kisi-kisi 

instrumen penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.2



No. Sub pokok
Bahasan

Indikator No. 
Soal

Jumlah
Soal

1. Konsentrasi 
larutan 
(kemolaran)

 Menghitung konsentrasi larutan 
(molaritas larutan) atau besaran 
lainnya yang berhubungan 
dengan rumus molaritas.                                            

2, 4, 
9*, 12, 

22

5

2. Konsep laju 
reaksi

 Menghitung laju reaksi 20*, 
21, 23*

3

3. Faktor-faktor
yang 
mempengaruhi 
laju reaksi

 Menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi laju reaksi 
(konsentrasi, luas permukaan 
bidang sentuh, suhu, dan 
katalis).

3*, 5, 
6, 14

4

4. Teori 
Tumbukan

 Menjelaskan pengaruh 
konsentrasi, luas permukaan 
bidang sentuh, dan suhu 
terhadap laju reaksi berdasarkan 
teori tumbukan.

 Menjelaskan pengertian, 
peranan katalisator dan energi 
pengaktifan.

1*, 10, 
13*

7, 8,

5

Persamaan laju 
reaksi dan orde 
reaksi

 Menentukan persamaan laju 
reaksi.

 Menentukan orde reaksi dan 
waktu reaksi.

11*, 
17, 25

18, 15, 
24*

6

5. Peranan katalis 
dalam 
makhluk hidup 
dan industry

 Menjelaskan peranan katalis 
dalam makhluk hidup dan 
industry

16, 19 2

Jumlah total soal 25
Keterangan:

(*) : nomor soal tidak valid



2) Validitas Instrumen

Validitas instrumen berhubungan dengan ketepatan alat penilaian terhadap 

konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai 

(Sudjana, 2005). Selain itu, suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2010). Validitas 

instrumen pada penelitian ini merupakan validitas isi, dengan kata lain instrumen 

tes disusun berdasarkan isi materi atau indikator yang hendak diukur.

Sebuah tes dikatakan valid bila tes itu dapat mengukur apa yang hendak 

diukur. Untuk mencari validitas soal digunakan rumus korelasi Biserial, sebagai 

berikut (Arikunto, 2010):

	Y = Mp −MtSt pq

Keterangan: 

Ypbi = koefisien korelasi biserial
Mp = rerata skor dari subjek yang menjawab benar dari item yang  
            dicari validitasnya
Mt = rerata skor total
St = standar deviasi dari skor total
p = proporsi siswa yang menjawab benar

   q = proporsi siswa yang menjawab salah

Setelah memperoleh nilai γ kemudian dikonsultasikan dengan tabel korelasi 

product moment dengan taraf kepercayaan 95%. Jika γ lebih besar dari rtabel 

maka soal tersebut dikatakan valid.



3) Reliabilitas Instrumen Tes

Reliabilitas alat ukur (instrument) adalah kesesuaian alat ukur dengan yang 

diukur, sehingga instrumen tersebut dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Salah 

satu rumus yang digunakan untuk menghitung reliabilitas instrumen tes adalah 

rumus KR-20, yaitu
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Keterangan :

r11 = reliabilitas tes secara keseluruhan.
p = proporsi subyek yang menjawab dengan benar.
q = proporsi subyek yang menjawab item dengan salah (q = 1-p).
∑pq = jumlah hasil perkalian antara p dan q.
n = banyaknya item.
S = standar deviasi dari tes.

(Arikunto, 2010).

Harga r11 yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan harga r pada 

kriteria reliabilitas soal.

Tabel 3.3 Kriteria Reliabilitas Soal

Harga r Keterangan
0,00 – 0,20
0,21 – 0,40
0,41 – 0,60
0,61 – 0,80
0,81 – 1,00

Sangat rendah
Rendah
Sedang
Tinggi

Sangat tinggi

3.5.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut:



1. Pelaksanaan pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran pada kedua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dilakukan dengan metode yang berbeda, pada kelas eksperimen dilakukan 

pembelajaran dengan paduan model pembelajaran ARIAS dan Talking Stick

sedangkan pada kelas kontrol menggunakan metode konvensional. Pelaksanaan 

pembelajaran pada kedua kelas dapat dilihat pada tabel.

Tabel 3.4 Pelaksanaan Pembelajaran pada Dua Kelas Sampel

No. Kelas Metode pembelajaran

1. Kelas Eksperimen Perpaduan pembelajaran ARIAS dan 

Talking Sick

2. Kelas Kontrol Metode konvensional (ceramah)

2. Pelaksanaan tes akhir materi Laju reaksi yang dilaksanakan pada akhir 

pertemuan.

3.6   Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data awal dan data akhir. Data awal 

yaitu data yang diambil sebelum perlakuan diberikan, berupa data hasil belajar yang 

diperoleh dari nilai ujian tengah semester siswa. Sedangkan data akhir diperoleh dari 

nilai post-test yang dilaksanakan setelah perlakuan diberikan



3.7   Teknik Analisis Data

3.7.1 Analisis Data Hasil Belajar Siswa

Data hasil test pada kedua kelas dibandingkan dengan melihat ada tidaknya 

perbedaan.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui teknik statistik yang dapat 

digunakan. Apakah data prestasi belajar dalam penelitian terdistribusi normal atau 

tidak, Jika data tidak normal maka statistik parametris tidak dapat digunakan, untuk 

itu perlu digunakan statistik nonparametris. Normalitas  data dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus Chi kuadrat (Sugiyono, 2012) :

χ2
hitung = ∑ ( )

Keterangan :

χ2 = Chi-kuadrat
fo = Frekuensi/ jumlah data observasi
fh = Frekuensi/ jumlah yang diharapkan
fo-fh= selisih data fo dengan fh

Kaidah keputusan :

- Data akan terdistribusi normal apabila χ2
hitung ≤ χ2

tabel pada taraf signifikan yang 

digunakan sebesar 5%.

b. Uji Homogenitas (Uji-F)

Langkah awal yang dilakukan adalah uji homogenitas varians. Uji 

homogenitas varians dicari dengan menggunakan rumus uji-F, yaitu: (Sugiyono, 

2012):



F = varians	terbesarvarians	terkecil
Varians masing-masing kelas diperoleh dengan rumus:
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Keterangan:
F = indeks homogenitas yang dicari
S2 = varians
X = nilai siswa

X = rata-rata
N = jumlah sampel

Varians data dikatakan homogen jika F hitung ≤ F tabel  begitu pula seballiknya 

data tidak homogen jika Fhitung > Ftabel.

c. Uji Beda (Uji-t)

Data hasil belajar siswa pada materi laju reaksi dianalisis dengan statistik 

deskriptif, yaitu melihat persentase ketuntasan kelas dan rata-rata kelas. Untuk 

melihat pengaruh perlakuan atau untuk membuktikan hipotesis yang diajukan, maka 

data tersebut diolah dengan menggunakan rumus uji-t. Terdapat dua alternatif rumus 

uji-t yang akan digunakan dalam menguji hipotesis, yaitu Separated Varians dan 

Polled Varians.

Rumus Separated Varians:
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Rumus Polled Varians:
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Keterangan: 

1X = nilai rata-rata kelas eksperimen

2X = nilai rata-rata kelas kontrol
2

1S = varians kelas eksperimen
2
2S = varians kelas control

n1 = jumlah kelas eksperimen
n2 = jumlah kelas kontrol

Sebelum uji statistik diinterpretasi, maka terlebih dahulu hipotesis penelitian 

dinyatakan dalam hipotesis statistik yaitu:

Ho :  Perpaduan Pembelajaran ARIAS dan Talking Stick tidak memberikan 

pengaruh yang lebih baik terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok 

Laju reaksi siswa kelas XI Semester 1 SMAN 7 Mataram Tahun Pelajaran 

2014/2015.

Ha : Perpaduan Pembelajaran ARIAS dan Talking Stick dapat memberikan 

pengaruh yang lebih baik terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok 

Laju reaksi siswa kelas XI Semester 1 SMAN 7 Mataram Tahun Pelajaran 

2014/2015.

Penggunaan rumus uji-t yang akan digunakan didasarkan pada pedoman 

sebagai berikut:

(1). Bila jumlah anggota sampel n1 = n2 dan varians homogen maka dapat 

digunakan rumus Separated Varians atau Polled Varians. Untuk melihat harga 

ttabel digunakan dk = n1+n2-2.



(2). Bila n1≠n2 dan varians homogen maka dapat digunakan rumus Polled Varians. 

Besar derajat kebebasannya (dk) = n1+n2-2.

(3). Bila n1 = n2 dan varians tidak homogen maka dapat menggunakan rumus 

Separated Varians atau Polled Varians dengan dk = n1-1 atau dk = n2-1.

(4). Bila n1≠n2 dan varians tidak homogen maka digunakan rumus Separated 

Varians, harga t sebagai pengganti tabel dihitung dari selisih harga t tabel  

dengan dk (n1-1) dan dk (n2-1) dibagi dua dan ditambahkan dengan harga t 

yang kecil (Sugiyono, 2011).



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Persiapan Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data awal kemampuan

siswa, data uji instrumen penelitian, dan data hasil penelitian. Data kemampuan awal 

siswa berupa nilai ujian tengah semester siswa yang digunakan sebagai dasar penentuan 

kelas sampel penelitian. Data hasil penelitian yang berupa data prestasi belajar siswa 

ranah kognitif (post-test) digunakan untuk menguji Kisi-kisi instrumen disusun 

berdasarkan silabus dan RPP yang telah hipotesis penelitian.

4.1.1 Kisi-kisi Instrumen

dirancang sebelum penelitian dilaksanakan. Materi pokok yang dibahas adalah 

materi pokok laju reaksi. Dengan menggunakan standar kompetensi  3 yaitu memahami 

kinetika reaksi, kesetimbangan kimia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan industri, dengan kompetensi dasar 3.1 

Mendeskripsikan pengertian laju reaksi dengan melakukan percobaan tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi laju reaksi. 3.2 Memahami teori tumbukan (tabrakan) untuk 

menjelaskan faktor-faktor penentu laju dan orde reaksi, dan terapannya dalam 

kehidupan sehari-hari standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut diuraikan 

menjadi 6 indikator. Setiap indikator diwakili oleh 3 sampai 5 butir soal yang disusun 

berdasarkan deskriptor masing-masing indikator. Soal tes yang digunakan berjenis 

pilihan ganda dengan 5 alternatif jawaban. Jumlah soal tes yang digunakan sebelum 



validasi yaitu 25 butir soal secara detail soal tes sebelum uji coba terlihat pada 

Lampiran 10.

4.1.2 Analisis Perangkat Tes

4.1.2.1 Analisis Validitas

Validasi soal dilakukan di SMAN 1 Gunungsari, pada kelas XI IPA 3 diujikan 

25 soal, 17 soal dinyatakan valid dan 8 soal tidak valid. Semua butir soal yang valid 

tersebut telah mewakili tiap indikator yang disusun, sehingga 17 butir soal tersebut

digunakan sebagai soal post-test untuk melihat hasil belajar siswa. Untuk mencari 

validitas soal digunakan rumus korelasi Biserial, sebagai berikut (Arikunto, 2010).

4.1.2.2 Analisis Reliabilitas

Pengujian reliabilitas soal dihitung dengan rumus KR-20, hal ini disebabkan 

karena instrumen soal diberi skor dikotomi, yaitu terdiri atas angka 0 dan 1 (Sugiyono, 

2013). Berdasarkan perhitungan diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,723 yang 

berarti tingkat reliabilitas soal termasuk tinggi karena berada di antara 0,61-0,80. 

Perhitungan reliabilitas ini dapat dilihat pada Lampiran 14.

4.2 Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian tentang pembelajaran dengan menerapkan paduan 

pembelajaran ARIAS dan Talking Stick ini dilaksanakan di SMAN 7 Mataram pada 

tanggal 29 Oktober sampai  dengan 15 November 2014, berlangsung selama 10 jam (5x 

pertemuan) dengan empat kali pertemuan tatap muka belajar dan satu kali pertemuan 

post test pada masing-masing kelas sampel yang digunakan.



Kelas XI IPA 1 yang merupakan kelas eksperimen diajar dengan menggunakan 

paduan pembelajaran ARIAS dan Talking Stick terjadwal setiap hari Selasa (jam ke 5 -

6, pukul 09.45 – 11.05) dan hari Rabu (jam ke 5 - 6, pukul 09.45 – 11.05), sedangkan 

kelas XI IPA 5 yang merupakan kelas kontrol diajar deng an menggunakan model 

pembelajaran konvensional (ceramah dan diskusi) terjadwal setiap hari Senin (jam ke 5 

- 6, pukul 09.45 – 11.05) dan hari Sabtu (jam ke 3-4, pukul 08.05 – 09.25).

Model pembelajaran paduan ARIAS dan Talking Stick yang digunakan peneliti 

mengharuskan adanya pembentukan kelompok saat proses pembelajaran berlangsung. 

Untuk memaksimalkan waktu, peneliti meminta waktu tambahan untuk membentuk 

kelompok belajar dan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan ditempuh 

oleh siswa di kelas eksperimen yaitu pada saat perkenalan dengan siswa. 

Pada pertemuan minggu pertama diajarkan tentang molaritas. Pada pertemuan 

pertama ini, siswa masih bingung dengan model pembelajaran yang digunakan. Karena 

itu peneliti harus menjelaskan ulang tentang langkah kegiatan pembelajaran dari model 

yang digunakan. Pada pertemuan minggu kedua, siswa sudah mulai terbiasa melakukan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang digunakan peneliti. 

Materi yang diajarkan pada pertemuan kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 

laju reaksi. Pada pertemuan minggu ketiga dan keempat, materi yang diajarkan adalah 

persamaan laju reaksi dan orde reaksi dengan peranan katalis dalam makhluk hidup dan 

industri.      



4.2.1 Data awal

Data awal siswa diperoleh dengan menggunakan data nilai hasil ujian tengah 

semester siswa yang didapat dari guru kimia kelas XI IPA Tahun Pelajaran 2014/2015 

(Lampiran 1). Hasil nilai ujian tengah semester siswa tersebut tersaji pada Tabel 4.2.1.  

Tabel 4.2.1 Nilai Ujian Tengah Semester siswa

No. Aspek
KKM XI IPA 

1
XI IPA 5

1 Jumlah siswa 75 34 39
2 Nilai tertinggi 75 80 80
3 Nilai terendah 75 47 58
4 Rata-rata 75 70,47 70,67
5 Persentase ketuntasan 75 47,05 48,72

Kemudian dari data kedua kelas tersebut dilakukan uji beda untuk membuktikan 

bahwa kedua kelas tersebut memiliki kemampuan awal yang sama (tidak berbeda secara 

signifikan) sebelum dijadikan sampel penelitian. Pengujian kemampuan awal siswa 

menggunakan uji-t dua pihak dengan taraf signifikans 5%, dan syarat sebelum 

melakukan uji-t terlebih dahulu dilakukan uji homogenitas varians (uji-F). 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh varians kelas XI IPA 1 sebesar 89,05 

yang merupakan varians terkecil dan varians kelas XI IPA 5 sebesar 89,98 yang 

merupakan varians terbesar. Dari kedua data tersebut diperoleh nilai Fhitung sebesar 1,01 

yang kemudian dikonsultasikan dengan harga Ftabel yaitu sebesar 1,71 dengan dk 

pembilang = 33 dan dk penyebut = 38. Oleh karena Fhitung (1,01) < Ftabel (1,71), maka 

varians kedua kelas tersebut dikatakan homogen (Lampiran 2).



4.3 Data Validitas dan Reliabilitas Post-test

Soal post-test yang digunakan terdiri atas 25 soal pilihan ganda dengan lima 

pilihan jawaban (a,b, c, d, dan e). Uji validitas tiap butir soal instrumen menggunakan 

rumus korelasi point biserial dengan rtabel pada taraf signifikan 5% adalah 0.325, 

diperoleh 17 butir soal yang valid dan 8 butir soal yang tidak valid (Lampiran 11). 

Sedangkan pengujian reliabilitas posttest menggunakan rumus KR-20 (r11) dan 

diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,72 yang berarti kriteria reliabilitas posttest

adalah  tinggi (Lampiran 14). 

Berdasarkan Tabel 4.3, hasil post test materi Laju Reaksi menunjukkan nilai 

tertinggi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol yang jauh berbeda. Demikian juga 

dengan nilai rata-rata kelas, dimana nilai rata-rata kelas eksperimen (81.71) jauh lebih 

tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata kelas kontrol (77.37).

Tabel 4.3 Hasil Post-test Siswa

No. Aspek KKM
Kelas 

Kontrol
(XI IPA 5)

Kelas 
Eksperimen
(XI IPA 1)

1 Jumlah siswa yang mengikuti tes 75 39 34
2 Nilai tertinggi 75 88 94
3 Nilai terendah 75 65 71
4 Rata-rata 75 77,37 81,71
5 Persentase ketuntasan 75 66,67% 94,12 %

Data hasil post-test kemudian digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dan 

mengukur pengaruh perlakuan yang telah diberikan. Pengujian hipotesis penelitian 



menggunakan uji beda dengan taraf signifikan 5%, dan syarat sebelum melakukan uji 

hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan homogenitas varians (uji-F). 

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan rumus Chi kuadrat. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh koefisien normalitas data (χ2
hitung) untuk 

kelas kontrol sebesar 5,76 dan untuk kelas eksperimen sebesar 6,24, kemudian 

dikonsultasikan dengan harga χ2
tabel pada taraf signifikan 5% yaitu 11,070, sehingga 

diperoleh baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen χ2
hitung < χ2

tabel yang berarti 

bahwa data hasil posttest pada kedua kelas terdistribusi normal.

b. Uji Homogenitas Varians (Uji-F)

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh varians kelas XI IPA 1 sebesar 

31,24 yang merupakan varians terkecil dan varians kelas XI IPA 5 sebesar 52,62

yang merupakan varians terbesar. Dari kedua data tersebut diperoleh nilai Fhitung 

sebesar 1,68 yang kemudian dikonsultasikan dengan harga Ftabel sebesar 1,71 

dengan dk pembilang = 33 dan dk penyebut = 39, diperoleh Fhitung (1,68) < Ftabel

(1,71), yang berarti bahwa varians kedua kelas tersebut homogen.

4.4 Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang diajukan menggunakan uji-t dengan rumus polled 

Varians karena homogenitas varians data homogen dan jumlah siswa kelas kontrol dan 

eksperimen tidak sama (n1 ≠ n2).  Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai thitung = 1,87. 

Nilai thitung kemudian dikonsultasikan dengan harga ttabel pada taraf signifikan 5% 



dengan dk= 34+39 – 2 = 71 yaitu sebesar 1,658, diperoleh  thitung (1,87)> ttabel 

(1,658).berdasarkan data hasil perhitungan diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis nol 

ditolak dan penerimaan hipotesis alternatif yaitu “Terdapat pengaruh yang signifikan 

pada penerapan paduan pembelajaran ARIAS dan Talking Stick pada siswa kelas XI 

IPA SMAN 7 Mataram tahun ajaran 2014/2015”(lampiran 20).



BAB V

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan paduan 

pembelajaran ARIAS dan Talking Stick terhadap prestasi belajar kimia materi pokok 

laju reaksi pada siswa kelas XI IPA SMAN 7 Mataram tahun pelajaran 2014/2015. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi experimental, pada 

pelaksanaannya digunakan dua kelas yang dijadikan sebagai sampel penelitian dengan 

perlakuan yang berbeda. Kelas XI IPA 1 merupakan kelas eksperimen yang proses 

pembelajarannya menggunakan paduan pembelajaran ARIAS dan Talking Stick, 

sedangkan kelas XI IPA 5 merupakan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran 

konvensional (ceramah dan tanya jawab). Penilaian dalam penelitian yang dilakukan 

berupa penilaian dalam ranah kognitif siswa yang berupa post-test dengan 

menggunakan soal pilihan ganda dengan lima pilihan jawaban (a, b, c, d, dan e). 

Pertemuan pertama pembelajaran ARIAS pada kelas eksperimen diawali oleh 

peneliti dengan memberikan motivasi dan memancing rasa ingin tahu siswa berupa 

contoh atau mengaitkan hubungan laju reaksi dengan kehidupan sehari-hari dan manfaat 

mempelajari materi laju reaksi misalnya, siswa mendapatkan pengetahuan di kelas 

bahwa laju reaksi berjalan lebih lambat pada suhu yang rendah. Pengetahuan ini dapat 

diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari pada saat siswa ingin mengawetkan 

makanan. Proses pembusukan makanan akan berlangsung lambat jika makanan tersebut 

disimpan pada suhu yang rendah, misalnya dalam lemari es. Sebelum LKS diberikan, 



siswa terlebih dahulu diberikan materi awal laju reaksi yaitu molaritas dan konsep laju 

reaksi. Setelah itu peneliti membagi siswa ke dalam sembilan kelompok yang terdiri 

dari 3 sampai 4 orang yang telah ditentukan sebelumnya dan siswa diminta untuk duduk 

bersama anggota kelompoknya. Setelah siswa berkumpul dalam kelompok, peneliti 

membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. Siswa berdiskusi bersama anggota 

kelompoknya untuk mengerjakan LKS tersebut. Setelah siswa mengerjakan LKS yang 

diberikan, peneliti menerapkan pembelajaran Talking Stick dimana peneliti 

membagikan tongkat secara estafet dengan diiringi lagu sesuai minat siswa. Kelompok 

siswa yang memegang tongkat tepat lagu berhenti maka kelompok siswa tersebutlah 

yang maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal yang ada di LKS.

Pertemuan kedua di kelas eksperimen dilanjutkan penjelasan materi laju reaksi 

yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan teori tumbukan. Setelah itu 

siswa dibagikan LKS dan bersama anggota kelompoknya bekerja sama mengerjakan 

LKS tersebut. Semua siswa mengejakan LKS tersebut dengan baik, tidak ada lagi siswa 

yang membuat keributan. Setelah siswa selesai mengerjakan LKS, mereka terlihat 

sangat antusias untuk maju ke depan kelas dan menjelaskan hasil kerja kelompoknya. 

Beberapa kelompok memiliki jawaban yang sama, namun pada saat mengerjakan dan 

menjelaskan di depan kelas mereka mampu menjelaskan dengan cara yang berbeda.

Pertemuan pertama di kelas kontrol diawali dengan materi laju reaksi yang sama 

dengan kelas eksperimen yaitu molaritas dan konsep laju reaksi. Pembelajaan pada 

kelas kontrol menggunakan metode ceramah dan latihan soal. Setelah materi selesai 

dijelaskan, peneliti menuliskan beberapa soal di papan tulis untuk dikerjakan oleh 



siswa. Pada kelas kontrol tidak ada pembentukan kelompok seperti pada kelas 

eksperimen, siswa mengerjakan soal yang diberikan secara individu. Setelah selesai 

mengerjakan soal perwakilan dari beberapa orang siswa menuliskan jawaban mereka di 

papan tulis yang kemudian ditanggapi oleh siswa yang lainnya, begitu pula untuk 

pertemuan berikutnya.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan didapatkan nilai rata-rata post-

test siswa di kelas eksperimen adalah 81,71 lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 

kontrol yaitu 77,37. Nilai tertinggi dan terendah untuk kelas eksperimen adalah 94 dan 

71, sedangkan kelas kontrol 88 dan 65. Ketuntasan klasikal untuk kelas eksperimen 

mencapai 94,12% dan kelas kontrol 66,67%. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai 

thitung = 1,87. Nilai thitung kemudian dikonsultasikan dengan harga ttabel pada taraf 

signifikan 5% dengan dk= 34+39 – 2 = 71 yaitu sebesar 1,658, diperoleh  thitung (1,87)> 

ttabel (1,658), hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis alternatif (Ha) diterima yaitu

“Terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan paduan pembelajaran ARIAS dan 

Talking Stick pada siswa kelas XI IPA SMA N 7 Mataram tahun ajaran 

2014/2015”(lampiran 17).

Nilai rata-rata post-test siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelas kontrol. Hal ini karena pada kelas eksperimen diterapkan pembelajaran 

ARIAS dan Talking Stick. Kelima komponen dalam pembelajaran ARIAS tersebut 

merupakan satu kesatuan yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran yang dapat 

memancing rasa percaya diri, minat dan perhatian siswa untuk belajar.  Menurut 

Bandura dalam Yulis Jamiah seseorang yang memiliki sikap percaya diri tinggi 



cenderung akan berhasil bagaimanapun kemampuan yang ia miliki. Dengan adanya rasa 

percaya diri dan motivasi yang tinggi maka siswa akan semangat,  aktif dan disiplin 

belajar. 

Pada pembelajaran diberikan juga suatu contoh yang berhubungan/ bersangkut 

paut dengan kehidupan sehari-hari (relevance). Dengan adanya contoh yang relevan 

membuat siswa mengetahui bahwa pengetahuan yang didapatkan di kelas bersifat 

konkret, realistis dan bermakna. Dengan demikian akan tumbuh kesadaran pada diri 

siswa bahwa pelajaran kimia yang didapatkan di dalam kelas bukan hanya sekedar teori 

atau konsep belaka, tetapi juga sangat berguna dalam kehidupannya. Siswa akan 

terdorong untuk mempelajari sesuatu jika yang dipelajari ada relevansinya dengan 

kehidupan mereka dan memiliki tujuan yang jelas. Menurut Yulis Jamiah sesuatu yang 

memiliki arah tujuan, dan sasaran serta ada manfaat dan relevan dengan kehidupan akan 

mendorong individu untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu contoh mengaitkan 

komponen relevansi dalam pembelajaran yaitu mengemukakan tujuan/sasaran yang 

akan dicapai, mengemukakan manfaat materi yang dibahas bagi kehidupan siswa. Salah 

satu contohnya yaitu peneliti menjelaskan pada siswa tentang laju reaksi pada proses 

pembusukan makanan, proses pengkaratan besi, peranan enzim dalam pangan, dan lain 

sebagainya.

Dengan penggunaan metode ini siswa dilatih untuk disiplin agar mengerjakan 

latihan tepat waktu dan harus mengerjakan soal di depan kelas. Siswa harus 

mempersiapkan diri untuk maju ke depan mengerjakan soal LKS, karena peneliti 

memilih perwakilan kelompok menggunakan tongkat secara estafet yang diiringi 



dengan lagu. Berdasarkan hasil yang dikerjakan oleh siswa tersebut peneliti dapat 

mengetahui sampai sejauh mana kemampuan siswa dalam menerima materi. Apabila 

siswa mengalami miskonsepsi, peneliti juga dapat memperbaikinya sekaligus 

memberikan penguatan. Dalam pelaksanaannya, banyak siswa yang dapat mengerjakan 

tugas dengan cepat dan benar. Siswa yang dapat menyelesaikan tugas terlebih dahulu 

dapat pula membantu siswa lain yang masih belum paham dengan materi tersebut, 

sehingga siswa juga bisa menjadi tutor bagi temannya. Ini dapat terlihat juga dari hasil 

ketuntasan klasikal 94,12 %, artinya dari 39 siswa hanya 2 siswa yang tidak tuntas.

Pada akhir pembelajaran peneliti juga memberikan siswa motivasi berupa 

memberikan pujian dengan hasil belajar siswa hari itu yang menimbulkan rasa bangga 

atau puas sehingga siswa tetap semangat untuk mengikuti pelajaran berikutnya. 

Menurut Gagne dan Driscoll dalam Sopah yang dikutip oleh Yulis Jamiah satisfaction

(kepuasan/rasa bangga) adalah reinforcement (penguatan), seseorang yang telah 

berhasil atau mencapai sesuatu merasa bangga atau puas atas keberhasilan tersebut. 

Keberhasilan dan kebanggan itu akan menjadi penguat untuk seseorang untuk mencapai 

keberhasilan.

Pada kelas kontrol yang memiliki nilai rata-rata lebih kecil dapat disebabkan 

pula oleh beberapa hal. Pada kelas kontrol peneliti hanya menggunakan metode 

ceramah. Metode ceramah merupakan metode yang berpusat pada guru, siswa  hanya 

mendengarkan dan mencatat. Sehingga minat siswa untuk belajar kurang yang 

terkadang malas untuk mengikuti pelajaran, dan terus mencari-cari alasan untuk keluar 

masuk kelas. Hal ini tentunya mengganggu temannya yang lain yang benar-benar ingin 



belajar. Beberapa siswa yang lain juga ada yang mengobrol dengan temannya pada saat 

guru menjelaskan, sehingga tidak banyak siswa yang mengerti secara jelas materi yang 

sedang diajarkan.

Dari pernyataan di atas, dapat terlihat bahwa paduan pembelajaran ARIAS dan 

Talking Stick memang dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap prestasi 

belajar siswa. Hal ini sejalan dengan karakteristik pembelajaran ARIAS dan Talking

Stick pembelajaran tersebut yang menuntut kerjasama antar kelompok untuk mencari 

jawaban dari soal yang diberikan peneliti dan kemudian mempresentasikannya atau 

mengerjakannya di depan kelas. Walaupun awalnya siswa pada kelas eksperimen masih 

terlihat takut dan canggung jika jawaban mereka salah, akan tetapi setelah diberikan 

motivasi dan dorongan oleh peneliti, siswa di kelas eksperimen akhirnya mau 

mengerjakan hasil pekerjaan kelompok mereka di depan kelas.

Namun  penerapan pembelajaran ARIAS dan Talking Stick ini juga memiliki

kelemahan, yaitu waktu yang dibutuhkan lebih banyak daripada menggunakan model 

pembelajaran konvensional. Pada saat peneliti menerapkan pembelajaran Talking Stick 

dimana peneliti membagikan tongkat secara estafet dengan diiringi lagu yang 

dinyanyikan secara bersama-sama didalam kelas, kadang siswa menyanyikan lagu yang 

durasinya panjang sehingga memerlukan waktu yang lebih lama.



BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan paduan pembelajaran ARIAS dan Talking Stick memberikan pengaruh yang 

lebih baik dari pada model pembelajaran konvensional terhadap siswa kelas XI IPA 

SMAN 7 Mataram tahun ajaran 2014/2015.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti mengajukan beberapa 

saran yaitu:

1. Kepada mahasiswa (calon guru kimia) agar dapat meneliti lebih lanjut dengan 

menggunakan model pembelajaran ARIAS dan Talking Stick pada materi pokok 

yang lain.

2. Agar hasil penelitian lebih maksimal perlu dilakukan analisis aspek yang lain 

(psikomotorik dan afektif) untuk melihat aktivitas siswa di kelas.
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LAMPIRAN



Lampiran 1

DAFTAR NILAI MID SEMESTER SISWA KELAS XI IPA SEMESTER 1 SMAN 
7 MATARAM TAHUN PELAJARAN AJARAN 2014/2015

Kelas : XI IPA 1 Mata Pelajaran : Kimia
Semester : Ganjil KKM : 75
No. Nama Siswa Nilai Keterangan
1. Anggi Silfia 75 Tuntas
2. Ansari Indrawan 77 Tuntas
3. Baiq Liza Novianti 78 Tuntas
4. Baiq Regita Cahyami S 80 Tuntas
5. Decky Ardhya DJ 80 Tuntas
6. Dinda Ayu Nuzulia 80 Tuntas
7. Dwi Putra Andika 80 Tuntas
8. Eka Kurniati 50 Tidak Tuntas
9. Hary Abdurrahman 79 Tuntas
10. Hayatus Sa’adiah 62 Tidak Tuntas
11. I Komang Gde Ram’ Kumara 71 Tidak Tuntas
12. I Nyoman Satryananda Krishna 70 Tidak Tuntas
13. Kristal Rosalina 70 Tidak Tuntas
14. Lalu Ardiansyah 80 Tuntas
15. Legita Dwi Kurnianta 70 Tidak Tuntas
16. Lintang Hadi 76 Tuntas
17. Mega Alifah Magma 77 Tuntas
18. Mirza Surya Mediasta 68 Tidak Tuntas
19. Muhammad Faisal Hilmy 78 Tuntas
20. Muhammad Firman Azhari 67 Tidak Tuntas
21. Ndita Fazriani 63 Tidak Tuntas
22. Ni Made Suli Ratnadi 50 Tidak Tuntas
23. Ni Nyoman Lestari 70 Tidak Tuntas
24. Nissa Anggriany 70 Tidak Tuntas
25. Novia Dewi Fortuna 63 Tidak Tuntas
26. Nugie Danialti 78 Tuntas
27. Nur Intan Sari 78 Tuntas
28. Puspito Nur Saputro 75 Tuntas
29. Risky Maulana Azhary 70 Tidak Tuntas
30. Robby Auzi’ni Baidhowi 70 Tidak Tuntas
31. Siti Wasiatul Wastiqah 78 Tuntas
32. Teguh Bunga Rusvianto 53 Tidak Tuntas
33. Tri Wahyu Budi Santoso 47 Tidak Tuntas
34. Wafa Rahmasari 63 Tidak Tuntas



Total 2396
Rata-Rata 70.47

Tuntas 16
Tidak Tuntas 18

 Nilai rata-rata siswa = 
	 	 	

	 	 	 	= = 70.47
 Presentase ketuntasan = 

	 	 	
	 	x	100%

                                    = 	x	100%
                                    =	47.05%

                                                                           Mataram,     2014
                                                                                            Guru Kimia,

                                                                   (Risnawati, S.Pd)
        NIP: 197310142006042008



Kelas : XI IPA 2 Mata Pelajaran : Kimia
Semester : Ganjil KKM : 75
No. Nama Siswa Nilai Keterangan
1. Aisyah Idrus 66 Tidak Tuntas
2. Arin Apriliantini 60 Tidak Tuntas
3. Baiq Indah Suci Helmayani 74 Tidak Tuntas
4. Bair Raehana Fahira 77 Tuntas
5. Beby Laura 72 Tidak Tuntas
6. Dedik Anggara Putra 73 Tidak Tuntas
7. Dira Astari 78 Tuntas
8. Dita Apriliantini 64 Tidak Tuntas
9. Dwi Listah M 67 Tidak Tuntas
10. Eis Mardiana 72 Tidak Tuntas
11. Emeralda Dian Islami 71 Tidak Tuntas
12. Fenni Kusumaningtias R 68 Tidak Tuntas
13. Gamal Panji Komara 70 Tidak Tuntas
14. Handini Maudi 74 Tidak Tuntas
15. I Komang Tri Buana A 58 Tidak Tuntas
16. I Putu Dwi Augung W 78 Tuntas
17. Irma Restu Fujiana 62 Tidak Tuntas
18. Kadek Ayu Santi Indriana 76 Tuntas
19. Kurma Herlina 71 Tidak Tuntas
20. Lalu Wisnu Dio Wirayuda 79 Tuntas
21. Lintang Pratama 77 Tuntas
22. Meliyana Erni 64 Tidak Tuntas
23. Mita Rizky Amanda 74 Tidak Tuntas
24. M. Rizaldy Winata 63 Tidak Tuntas
25. Muhamad Isatul Huda 68 Tidak Tuntas
26. Muhammad Lutfi A’rasyid 64 Tidak Tuntas
27. Nadwatun Adila 75 Tuntas
28. Nengsih Putrid 68 Tidak Tuntas
29. Ni Made Raesita D 79 Tuntas
30. Nurhakiza 68 Tidak Tuntas
31. Primadini Nadya W 76 Tuntas
32. Rizka Febi Wil Lestari 74 Tidak Tuntas
33. Shinta Dwi Aprilia 78 Tuntas
34. Sofia Silandani 58 Tidak Tuntas
35. Susanti 78 Tuntas
36. Syafiq Sazali 71 Tidak Tuntas
37. Triono Cahya Andika 63 Tidak Tuntas
38. Tsalits Putrid Uunnuhha 74 Tidak Tuntas
39. Wisnu Arya Prayudi 79 Tuntas



40. Yunita Primantari 74 Tidak Tuntas
Total 2835

Rata-Rata 70.87
Tuntas 12

Tidak Tuntas 28

 Nilai rata-rata siswa = 
	 	 	

	 	 	 	= = 70.87

 Presentase ketuntasan = 
	 	 	
	 	x	100%

                                    = 	x	100%
                                    =	30%

                                                                                             Mataram,      Oktober 2014
                                                                                              Guru Kimia,

                                                                   (Risnawati, S.Pd)
    NIP: 197310142006042008



Kelas : XI IPA 3 Mata Pelajaran : Kimia
Semester : Ganjil KKM : 75
No. Nama Siswa Nilai Keterangan
1. Adi Surya Basri 78 Tuntas
2. Afni Dewi Oktaviani 79 Tuntas
3. Amalina Zati Hulwani 69 Tidak Tuntas
4. Anky Frasatia 80 Tuntas
5. Arlya Vanani 70 Tidak Tuntas
6. Ary Makhrufi 80 Tuntas
7. Atika Rohmi 80 Tuntas
8. Ayu Rizki Mujiyanti 60 Tidak Tuntas
9. Dian Pratama Perbata 61 Tidak Tuntas
10. Diani Angriani 80 Tuntas
11. Diky Dwi Jayanto 78 Tuntas
12. Dina Mulyan 78 Tuntas
13. Eva Rahmatul Fitri 65 Tidak Tuntas
14. Eva Wahyuni 80 Tuntas
15. Haerani Irawan 72 Tidak Tuntas
16. Ida Pariani 76 Tuntas
17. L. Aany Robby Dewantara 80 Tuntas
18. L. Septian Wahyu Adipratama 74 Tidak Tuntas
19. Lisnawati 78 Tuntas
20. Muhammad Rizdarahman 72 Tidak Tuntas
21. Melani Syamariana 79 Tuntas
22. Muhammad Ali Akbar 72 Tidak Tuntas
23. M. Yuwan Fanani 80 Tuntas
24. Mutala’ah 73 Tidak Tuntas
25. Neti Septiana 79 Tuntas
26. Ni Luh Ayu Rasti W 80 Tuntas
27. Ni Made Widiandari Santini M 67 Tidak Tuntas
28. Ni Putu Anggreni S 72 Tidak Tuntas
29. Nindia Ekasuci Larasati 74 Tidak Tuntas
30. Novia Devi Kusuma Dewi 77 Tuntas
31. Nurul Isnani 70 Tidak Tuntas
32. Nuzulmi Ramadhani 80 Tuntas
33. Rahma Wati 78 Tuntas
34. Ririn Indriani 74 Tidak Tuntas
35. Risky Dwi C 78 Tuntas
36. Umi Salmah 51 Tidak Tuntas
37. Uswatun Hasanah 61 Tidak Tuntas
38. Wahyuni Eka Septianti 65 Tidak Tuntas
39. Zaien Bin Umar Al Idrus 80 Tuntas



Total 2880
Rata-Rata 73.8

Tuntas 21
Tidak Tuntas 18

 Nilai rata-rata siswa = 
	 	 	

	 	 	 	= = 73.8

 Presentase ketuntasan = 
	 	 	
	 	x	100%

                                    = 	x	100%
                                    =	53.8

                                                                                             Mataram,      Oktober 2014
                                                                                             Guru Kimia,

                                                                  (Risnawati, S.Pd)
     NIP: 197310142006042008



Kelas : XI IPA 4 Mata Pelajaran : Kimia
Semester : Ganjil KKM : 75
No. Nama Siswa Nilai Keterangan
1. Baiq Deli Maulina 56 Tidak Tuntas
2. Diana Sari 68 Tidak Tuntas
3. Dinia Rahmatillah 75 Tuntas
4. Emilia A 60 Tidak Tuntas
5. Evi Kurnia Uteri 56 Tidak Tuntas
6. Farizal Restu Alfiandi 74 Tidak Tuntas
7. Febi Attina Sari 80 Tuntas
8. Haikal Khatamy 55 Tidak Tuntas
9. Hanifan Hudhary D 80 Tuntas
10. Intan Komala Sari 59 Tidak Tuntas
11. Izki Ardivilaska 74 Tidak Tuntas
12. Juanita Niviana 61 Tidak Tuntas
13. Lalu Hamdan 73 Tidak Tuntas
14. Lalu Wira Zul 64 Tidak Tuntas
15. Lailatul Hikmah 56 Tidak Tuntas
16. Mufida Erista 45 Tidak Tuntas
17. M. Ardian K P 65 Tidak Tuntas
18. M. Gauts Algifary 75 Tuntas
19. Muhammad Yusri Alpan 63 Tidak Tuntas
20. Najla 64 Tidak Tuntas
21. Nanang Putryana 80 Tuntas
22. Nurul Hasanah 71 Tidak Tuntas
23. Padia Rehana 48 Tidak Tuntas
24. Ragil Aryo Riyanto 76 Tuntas
25. Rayyes 72 Tidak Tuntas
26. Rizki Satria 79 Tuntas
27. Rohmani Astute 78 Tuntas
28. Satiril Hakim 53 Tidak Tuntas
29. Sariti 45 Tidak Tuntas
30. Setio Budi Raharjo 54 Tidak Tuntas
31. Siti Rostika Dewi 56 Tidak Tuntas
32. Siti Mareta 60 Tidak Tuntas
33. Titin Afriana 79 Tuntas 
34. Wulandari 50 Tidak Tuntas
35. Zata Aayyati 78 Tuntas 
36. Yana Apryani Zen 44 Tidak Tuntas
37. Zihad Alhaq 79 Tuntas 
38.

Total 2405



Rata-Rata
Tuntas 11

Tidak Tuntas 26

 Nilai rata-rata siswa = 
	 	 	

	 	 	 	= = 64.92

 Presentase ketuntasan = 
	 	 	
	 	x	100%

                                    = 	x	100%
                                    =	29.73%

                                                                                             Mataram,      Oktober 2014
                                                                                              Guru Kimia,

                                                                   (Risnawati, S.Pd)
NIP: 197310142006042008



Kelas : XI IPA 5 Mata Pelajaran : Kimia
Semester : Ganjil KKM : 75
No. Nama Siswa Nilai Keterangan
1. Afrizal Maulana 70 Tidak Tuntas
2. Anggia Wulandari 78 Tuntas
3. Asti Ayu Indriana 78 Tuntas
4. Ayuning Sherinia K 69 Tidak Tuntas
5. Desi Marwati 78 Tuntas
6. Dian Islami 68 Tidak Tuntas
7. Diki Dwi Wahyu A 63 Tidak Tuntas
8. Dinda Nursah Yaso 50 Tidak Tuntas
9. Era Reformasianti 70 Tidak Tuntas
10. Ernia 70 Tidak Tuntas
11. Eva Norma Yulianti 64 Tidak Tuntas
12. Fatimah Al Idrus 78 Tuntas
13. Fitri Widayati 78 Tuntas
14. Hanif Kumoro Pamungkas 76 Tuntas
15. Human Saleh 70 Tidak Tuntas
16. I Gde Bisma Sanjaya P 70 Tidak Tuntas
17. Imma Puji Lestari 78 Tuntas
18. Isni Mariana 53 Tidak Tuntas
19. Kadek Agus Putra S 47 Tidak Tuntas
20. Lisa Nur Agusfina 63 Tidak Tuntas
21. Meilina Anggraeni 75 Tuntas
22. Miqial Kiranawa 78 Tuntas
23. Ni Katowi R 63 Tidak Tuntas
24. Nadia Utami 55 Tidak Tuntas
25. Nindia Ulfa 75 Tuntas
26. Nita Khairunnisa 75 Tuntas
27. Novia 78 Tuntas
28. Pratiwi Pebrianti 78 Tuntas
29. Pringgas Desi Novianti 80 Tuntas
30. Ramedan 80 Tuntas
31. Ropika Dian P 80 Tuntas
32. Rosa Meilinda 80 Tuntas
33. Siti Hadijah 51 Tidak Tuntas
34. Siti Maharani 80 Tuntas
35. Sri Monika Dewi 64 Tuntas
36. Syamardin A.T.A 71 Tidak Tuntas
37. Tifanie Indah 70 Tidak Tuntas
38. Wahyu Tina A 70 Tidak Tuntas
39. Ziad Mas Akbar 80 Tuntas



Total 2756
Rata-Rata 70.67

Tuntas 19
Tidak Tuntas 20

 Nilai rata-rata siswa = 
	 	 	

	 	 	 	= = 70.67

 Presentase ketuntasan = 
	 	 	
	 	x	100%

                                    = 	x	100%
                                    =	48.72%

                                                                                            Mataram,      Oktober  2014
                                                                                                      Guru Kimia,

(Risnawati, S.Pd)
      NIP:197310142006042008



Lampiran  2

PERHITUNGAN UJI NORMALITAS DATA AWAL

1. Uji Normalitas Kelas XI IPA 1 (Kelas Eksperimen)

Diketahui :Nilai tertinggi = 80

Nilai terendah = 47

Jumlah siswa (n) = 34

Rata-rata ( ) = 70.67

Standar deviasi (S) = 9.66

a. Menentukan Rentang (R)

R = Nilai tertinggi – Nilai terendah = 80 – 47 = 33

b. Menentukan Banyaknya Kelas (K)

K = 1 + 3,3 log n = 1 + 3,3 log 34 = 6,05 dibulatkan menjadi 6

c. Menentukan Panjang Kelas (PK)

= = = 5.5	dibulatkan menjadi 6

d. Membuat daftar frekuensi yang diharapkan

1. Menentukan batas nyata

 Batas nyata bawah = batas bawah – 0,5

 Batas nyata atas = batas atas + 0,5

2. Mencari nilai Z skor untuk batas kelas interval  
	

3. Mencari batas luas daerah dari tabel kurva normal

4. Mencari frekuensi yang diharapkan = 	 x	n
5. Mencari frekuensi nyata pada kelas interval (fo)

6. Mencari chi kuadrat hitung 



Kelas 
interval

Batas 
kelas 

Rata-
rata

SD
Z(batas 
kelas)

Batas 
luas 

Luas 
daerah

fo fh
(fo-

fh)2/fh

46.5
        

70.47 
          

9.41
                   

(2.55)
49.46

47-52 2.27 3
          

0.79
             

6.12 

52.5
        

70.47 
          

9.41
                   

(1.91)
47.19

53-57 5.57 1
          

1.95
             

0.46 

57.5
        

70.47 
          

9.41
                   

(1.38)
41.62

58-63 14.59 6
          

5.11
             

0.16 

63.5
        

70.47 
          

9.41
                   

(0.74)
27.03

64-69 23.05 2
          

8.07
             

4.56 

69.5
        

70.47 
          

9.41
                   

(0.10)
3.98

70-75 -16.21 10
          

5.67
             

3.91 

75.5
        

70.47 
          

9.41
                     

0.53 
20.19

76-81 -17.71 14
          

6.20
             

9.82 

81.5
        

70.47 
          

9.41
                     

1.17 
37.9

Jumlah Chi kuadrat hitung 23.05

e. Membandingkan chi kuadrat hitung	 dengan chi kuadrat tabel( )
dk = K – 1 = 6 – 1 = 5

dengan taraf signifikan 5% didapat = 11,07

Karena, chi kuadrat hitung > chi kuadrat tabel, maka dikatakan data tidak

terdistribusi normal.



2. Uji Normalitas Kelas XI IPA 5 (Kelas Kontrol)

Diketahui :Nilai tertinggi = 80

Nilai terendah = 47

Jumlah siswa (n) = 39

Rata-rata ( ) = 70,47

Standar deviasi (S) = 9,41

a. Menentukan Rentang (R)

R = Nilai tertinggi – Nilai terendah = 80 – 47 = 33

b. Menentukan Banyaknya Kelas (K)

K = 1 + 3,3 log n = 1 + 3,3 log 39 = 6.25 dibulatkan menjadi 6

c. Menentukan Panjang Kelas (PK)

= = =	5.50 dibulatkan menjadi 6

d. Membuat daftar frekuensi yang diharapkan

1. Menentukan batas nyata

 Batas nyata bawah = batas bawah – 0,5

 Batas nyata atas = batas atas + 0,5

2. Mencari nilai Z skor untuk batas kelas interval  
	

3. Mencari batas luas daerah dari tabel kurva normal

4. Mencari frekuensi yang diharapkan = 	 x	n
5. Mencari frekuensi nyata pada kelas interval (fo)

6. Mencari chi kuadrat hitung 



Kelas 
interval

Batas 
kelas

Rata-
rata SD

Z 
(batas 
kelas)

Batas 
luas

Luas 
daerah fo fh 

(fo-
fh)2/fh

46.5
        

70.67 
          

9.66 
                   

(2.50) 49.38

47-52 2.39 3
          

0.81 
              

5.89 

52.5
        

70.67 
          

9.66 
                   

(1.88) 46.99

53-58 7.37 2
          

2.51 
              

0.10 

58.5
        

70.67 
          

9.66 
                   

(1.26) 39.62

59-64 15.73 5
          

5.35 
              

0.02 

64.5
        

70.67 
          

9.66 
                   

(0.64) 23.89

65-70 23.09 9
          

7.85 
              

0.17 

70.5
        

70.67 
          

9.66 
                   

(0.02) 0.8

71-76 22.52 8
          

7.66 
              

6.61 

76.5
        

70.67 
          

9.66 
                     

0.60 27.57

77-82 14.88 10
          

5.06 
              

4.83 

82.5
        

70.67 
          

9.66 
                     

1.23 39.07
Jumlah chi kuadrat hitung 17.62

e. Membandingkan chi kuadrat hitung	 dengan chi kuadrat tabel( )
dk = K – 1 = 6 – 1 = 5

dengan taraf signifikan 5% didapat = 11,07

Karena, chi kuadrat hitung > chi kuadrat tabel, maka dikatakan data tidak 

terdistribusi normal.



Lampiran 3

UJI HOMOGENITAS DATA AWAL SISWA

NO XI IPA 1 ( − ) ( − ) XI IPA 
5

( − ) ( − )
1 75 					( . ) 							 . 	 70 								( . ) 											 . 	
2 77 					( . ) 							 . 	 78 								( . ) 											 . 	
3 78 					( . ) 							 . 	 78 								( . ) 											 . 	
4 80 					( . ) 							 . 	 69 										 . 	 													 . 	
5 80 					( . ) 							 . 	 78 								( . ) 											 . 	
6 80 					( . ) 							 . 	 68 										 . 	 													 . 	
7 80 					( . ) 							 . 	 64 										 . 	 											 . 	
8 50 					 . 	 					 . 	 50 								 . 	 								 . 	
9 79 					( . ) 							 . 	 70 										 . 	 													 . 	
10 62 							 . 	 							 . 	 70 										 . 	 													 . 	
11 71 					( . ) 									 . 	 64 										 . 	 											 . 	
12 70 							 . 	 									 . 	 78 								( . ) 											 . 	
13 70 							 . 	 									 . 	 78 								( . ) 											 . 	
14 80 					( . ) 							 . 	 76 								( . ) 											 . 	
15 70 							 . 	 									 . 	 70 										 . 	 													 . 	
16 76 					( . ) 							 . 	 71 								( . ) 													 . 	
17 77 					( . ) 							 . 	 78 								( . ) 											 . 	
18 67 							 . 	 							 . 	 53 								 . 	 								 . 	
19 78 					( . ) 							 . 	 47 								 . 	 								 . 	
20 68 							 . 	 									 . 	 63 										 . 	 											 . 	
21 63 							 . 	 							 . 	 75 								( . ) 											 . 	
22 50 					 . 	 					 . 	 78 								( . ) 											 . 	
23 70 							 . 	 									 . 	 63 										 . 	 											 . 	
24 70 							 . 	 									 . 	 55 								 . 	 								 . 	
25 63 							 . 	 							 . 	 75 								( . ) 											 . 	
26 78 					( . ) 							 . 	 75 								( . ) 											 . 	
27 78 					( . ) 							 . 	 78 								( . ) 											 . 	
28 75 					( . ) 							 . 	 78 								( . ) 											 . 	
29 70 							 . 	 									 . 	 80 								( . ) 											 . 	
30 70 							 . 	 									 . 	 80 								( . ) 											 . 	
31 78 					( . ) 							 . 	 80 								( . ) 											 . 	



32 53 					 . 	 					 . 	 80 								( . ) 											 . 	
33 47 					 . 	 					 . 	 51 								 . 	 								 . 	
34 63 							 . 	 							 . 	 80 						( . ) 								 . 	
35 	 	 64 										 . 	 											 . 	
36 	 	 71 								( . ) 													 . 	
37 	 	 70 										 . 	 													 . 	
38 	 	 70 										 . 	 													 . 	
39 	 	 80 								( . ) 											 . 	
N 34 	 	 39 	 	
Σ 2396 	 	 , . 	 2756 	 		 , . 	

       
70.47 

	 	     70.67 	 	
S2 	 	
 Perhitungan Varians

Diketahui :

 n1 = 34

n1– 1 = 33

 n2 = 39

n2– 1 = 38

 Σ(X1- 1)
2 =   2920.47

 Σ(X2- 2)
2 =   3305.00

= 	 Ʃ( )
	 	 = 	 . =	88.49 (varians terbesar)

= 	 Ʃ( )
	 	 = 	 . =	86.97 (varians terkecil)

 Uji F

= 		 = 88.4986.97 = 1.02
dk pembilang = 33
dk penyebut = 38 



Dengan dk pembilang 33 dan dk penyebut 38 serta taraf signifikan 5%, 

diperoleh F tabel sebesar 1,71. Oleh karena F hitung (1,02) lebih kecil dari F tabel 

(1,71), maka varians kedua kelompok homogen.



Lampiran 4

UJI-t DATA AWAL SISWA

Berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas (uji-F) diketahui bahwa varians 

kedua data homogen dan diketahui juga bahwa subjek kedua kelas tidak sama (n1 ≠ n2), 

maka rumus uji-t yang digunakan adalah polled varians, untuk melihat harga ttabel

digunakan dk = n1+n2-2.

Diketahui : 

Xrata-rata 1 (Kelas XI IPA 1/eksperimen)  =  70.47

Xrata-rata 2 (Kelas XI IPA 5/kontrol)     =  70.67

n1  (Kelas XI IPA 1/eksperimen)             =  34

n2 (Kelas XI IPA 5/kontrol)      =  39

S1
2  (Kelas XI IPA 1/eksperimen)      = 88.49

S2
2 (Kelas XI IPA 5/kontrol)      = 86.97

Ditanya: t = ?

Jawab:.

= ̅ − ̅
( − 1) + ( − 1)+ − 2 1 + 1

= 70.47 − 70.67
(34 − 1)88.49 + (39 − 1)86.9734 + 39 − 2 134 + 139

= −0.2
2920.17 + 3304.8671 (0,06)

= .
√ . × ,



= .
√ .

= .
.

= −0.09	
 Nilai t table

Harga ttabel yang digunakan adalah pada dk = n1 + n2 – 2 = 34 + 39 – 2 = 71, 

yaitu 1.658

 Pengujian hipotesis

Oleh karena nilai t hitung (-0.09) lebih kecil dibandingkan dengan t tabel (1,658) 

maka tidak terdapat perbedaan kemampuan awal yang signifikan antara kelas 

eksperimen (XI IPA 1) dan kelas kontrol (XI IPA 5).



Lampiran 5

SILABUS PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN

Nama Sekolah :  SMAN 7 Mataram

Mata Pelajaran :   Kimia

Kelas/Semester :  XI/1

Standar Kompetensi   :  3. Memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia dan faktor-
faktor yang mempengaruhinya, serta penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari dan industri.

Alokasi waktu :  38 JP (UH 6 JP)

Kompetensi Dasar
Materi 

Pembelajaran
Kegiatan 

pembelajaran

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi

Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber/

Bahan/al
at

3.1 Mendeskripsikan 
pengertian laju 
reaksi dengan 
melakukan 
percobaan 
tentang faktor-
faktor yang 
mempengaruhi 
laju reaksi

o Konsentrasi 
larutan 
(Kemolaran)

o Konsep laju 
reaksi

o Diskusi kelompok 
untuk berlatih 
menghitung 
konsentrasi.

o Melalui diskusi kelas 
menjelaskan arti, cara 
mengukur, serta 
menghitung laju 
reaksi.

1. Menghitung 
konsentrasi 
larutan 
(kemolaran 
larutan)

2. Menghitung 
laju reaksi.

Jenis 
tagihan:

Tugas 
kelompok, 
Ulangan 
harian

Bentuk 
tagihan: 

Tes tertulis

2 JP Sumber:

Buku 
Kimia

Bahan:

LKS

o Faktor-
faktor yang 
mempengar
uhi laju 
reaksi

o Diskusi kelompok 
untuk 
mengidentifikasi 
faktor-faktor yang 
mempengarui laju 
reaksi .

3. Menganalisi
s faktor-
faktor yang 
mempengaru
hi laju reaksi 
(konsentrasi, 
luas 
permukaan 
bidang 
sentuh, suhu, 
dan katalis).

1 JP

3.2 Memahami 
teori tumbukan 
(tabrakan) untuk 
menjelaskan 
faktor-faktor 
penentu laju dan 
orde reaksi, dan 
terapannya 

o Teori 
tumbukan

o Melalui diskusi 
kelompok 
menjelaskan faktor-
faktor penentu laju 
reaksi dengan teori 
tumbukan.

o Mengidentifikasi 
reaksi yang 
menggunakan 

4. Menjelaskan 
pengaruh 
konsentrasi, 
luas 
permukaan 
bidang sentuh 
dan suhu 
terhadap laju 

Jenis 
tagihan:

Tugas 
kelompok, 
Ulangan 
harian

1 JP Sumber:

Buku 
Kimia

Bahan:

LKS



dalam 
kehidupan 
sehari-hari

katalis dan yang 
tidak menggunakan 
katalis dengan 
menggunakan teori 
tumbukan melalui 
diskusi.

reaksi 
berdasarkan 
teori 
tumbukan.

5. Menjelaskan 
pengertian, 
peranan 
katalis dan 
energi 
pengaktifan 
dengan 
menggunakan 
diagram.

Bentuk 
tagihan: 

Tes tertulis

o Persamaan 
laju reaksi 
dan Orde 
reaksi

o Diskusi kelompok 
menentukan 
persamaan laju 
reaksi.

o Menghitung dan 
menentukan orde, 
laju dan waktu 
reaksi berdasarkan 
data percobaan 
melalui diskusi.

6. Menetukan 
persamaan 
laju reaksi

7. Menentukan 
orde reaksi 
dan waktu 
reaksi.

2 JP

o Peranan 
katalis 
dalam 
mahluk 
hidup dan 
industri

o Menjelaskan 
peranan katalis 
dalam reaksi melalui 
diskusi

8. Menjelaskan 
peranan 
katalis dalam 
mahluk 
hidup dan 
industri.

2 JP

Ulangan Harian 2 JP



Lampiran 6

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Nama Sekolah : SMAN 7 Mataram

Mata Pelajaran : Kimia

Kelas/Semester : XI IPA /I (kelas eksperimen)

Materi Pokok : Laju Reaksi

Pertemuan ke : 1

Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

I. Standar Kompetensi

3. Memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan 

industri.

II. Kompetensi Dasar

3.1. Mendeskripsikan pengertian laju reaksi dengan melakukan percobaan 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi.

III. Indikator

 Menghitung konsentrasi larutan (kemolaran larutan).

 Menghitung laju reaksi.

IV. Tujuan Pembelajaran:

 Siswa dapat menghitung Mr dari senyawa yang terlibat dalam suatu reaksi.

 Siswa dapat menghitung massa dari senyawa yang terlibat dalam suatu reaksi.

 Siswa dapat menghitung volume dari senyawa yang terlibat dalam suatu 

reaksi.



 Siswa dapat menghitung konsentrasi suatu larutan.

 Siswa dapat menjelaskan pengertian dari laju reaksi.

 Siswa dapat menghitung laju reaksi.

V. Materi Pembelajaran

 Molaritas

 Konsep laju reaksi

VI. Kegiatan Pembelajaran

 Model pembelajaran : Pembelajaran ARIAS

 Metode pembelajaran : Talking Stick

VII. Pelaksanaan Pembelajaran

KEGIATAN AWAL 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 

waktu

Karakter yang 

dikembangkan

1.Guru memberi salam 

pembuka .

2.Guru meminta ketua kelas 

untuk memimpin doa.

3.Guru mengecek kehadiran 

siswa, atau dengan berkata 

“Apakah semua hadir ?”

4.Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran.

1. Siswa menjawab salam 

dari guru

2. Semua siswa berdoa 

sebelum pelajaran 

dimulai.

3. Siswa menanggapi 

dengan berkata “Hadir” 

dsb.

4. Siswa memperhatikan .

5’

Disiplin, 

Religius, 

Kejujuran , 

Toleransi

   KEGIATAN INTI



Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 

waktu

Karakter yang 

Dikembangkan

Eksplorasi

1. Guru memotivasi siswa 

dengan menyebutkan 

contoh molaritas dan laju 

reaksi dalam kehidupan 

sehari-hari.

2. Guru  menyuruh siswa 

menyebutkan contoh lain 

molaritas dan laju reaksi 

dalam kehidupan sehari-

hari.

3. Guru mulai menjelaskan 

mengenai molaritas dan 

laju reaksi.

4. Guru membagi 

kelompok siswa

5. Guru  memberikan 

kesempatan pada siswa 

untuk bertanya.

1. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

2. Siswa menyebutkan 

beberapa contoh

3. Siswa memperhatikan

4. Siswa membagi diri 

membentuk 

kelompok sesuai 

dengan nama-nama 

anggota kelompok 

yang telah ditentukan 

oleh guru.

5. Siswa diharapkan 

mengajukan 

pertanyaan apabila 

belum mengerti.

5’

20’ 

10’

Jujur, Rasa 

ingin tahu, 

berfikir 

kritis,mandiri, 

peduli 

lingkungan



Elaborasi

1. Guru memberikan 

latihan dengan 

menggunakan Metode 

Talking Stick

2. Guru meminta beberapa 

siswa untuk membuat 

suatu konsep dari latihan 

yang siswa jawab.

1. Siswa mengerjakan 

latihan soal dengan 

menggunakan Metode 

Talking Stick

2. Siswa yang ditunjuk 

membuat suatu konsep 

dari jawaban-jawaban 

tersebut. 

15’

Mandiri, 

kerja keras, 

jujur, rasa 

ingin tahu, 

berfikir kritis 

dan kreatif, 

percaya diri,

Konfirmasi

1. Guru memberi 

penguatan materi dan 

meluruskan konsep yang 

kurang tepat.

2. Guru menyerahkan 

kepada siswa untuk 

menyimpulkan materi 

pembelajaran.

1. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru, dan 

membuat catatan.

2. Siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran

10’

Saling 

menghargai, 

disiplin, 

tolerasni, 

mandiri

KEGIATAN AKHIR (PENUTUP)

1. Guru memberi tindak 

lanjut berupa PR. Dan 

menginformasikan 

materi untuk pertemuan 

selanjutnya. 

1. Siswa memperhatikan.

5’

Berfikir 

kritis, kreatif, 

percaya diri, 



VIII. Alat/Bahan dan Sumber Belajar

 Buku Kimia SMA/MA kelas XI

 LKS

IX. Penilaian

 Jenis tagihan : Tugas kelompok dan tugas individu

 Bentuk instrument : Tes tertulis

                                                                                          Mataram,      Oktober 2014
   

Guru Kimia,

(Risnawati , S.Pd)
NIP: 197310142006042008

Peneliti,

(Fitria Anggriani)
NIM. E1M 009 026



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Nama Sekolah : SMAN 7 Mataram

Mata Pelajaran : Kimia

Kelas/Semester : XI IPA /I (kelas eksperimen)

Materi Pokok : Laju Reaksi

Pertemuan ke : 2

Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

I. Standar Kompetensi

3. Memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan 

industri.

II. Kompetensi Dasar

3.1.  Mendeskripsikan pengertian laju reaksi dengan melakukan percobaan 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi.

3.2. Memahami teori tumbukan (tabrakan) untuk menjelaskan faktor-faktor 

penentu laju dan orde reaksi, dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari.

III. Indikator

 Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi (konsentrasi, 

luas permukaan bidang sentuh, suhu dan katalis).

 Menjelaskan pengaruh konsentrasi, luas permukaan bidang sentuh dan 

suhu terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan.

 Menjelaskan pengertian, peranan katalis dan energi pengaktifan.

IV. Tujuan Pembelajaran:

 Siswa dapat menjelaskan pengertian dari laju reaksi.



 Siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi 

(konsentrasi, luas permukaan bidang sentuh, suhu dan katalis).

 Siswa dapat menjelaskan pengaruh konsentrasi, luas permukaan bidang 

sentuh dan suhu terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan.

 Siswa dapat menjelaskan pengertian, peranan katalis dan energi 

pengaktifan.

V. Materi Pembelajaran

 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laju Reaksi

 Teori Tumbukan

VI. Kegiatan Pembelajaran

 Model pembelajaran : Pembelajaran ARIAS

 Metode pembelajaran : Talking Stick

VII. Pelaksanaan Pembelajaran

KEGIATAN AWAL 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 

waktu

Karakter yang 

dikembangkan

1. Guru memberi salam 

pembuka .

2. Guru meminta ketua 

kelas untuk memimpin 

doa.

3. Guru mengecek  

kehadiran siswa, atau 

dengan berkata  

“Apakah semua hadir ?”

1. Siswa menjawab 

salam dari guru

2. Semua siswa berdoa 

sebelum pelajaran 

dimulai.

3. Siswa menanggapi 

dengan berkata 

“Hadir” dsb.

5’

Disiplin, 

Religius, 

Kejujuran , 

Toleransi



4. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran.

4. Siswa memperhatikan .

   KEGIATAN INTI

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 

waktu

Karakter yang 

Dikembangkan

Eksplorasi

1. Guru memotivasi siswa 

dengan menyebutkan 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju 

reaksi dan teori 

tumbukan

2. Guru  menyuruh siswa 

menyebutkan materi 

dalam kehidupan sehari-

hari.

3. Guru mulai menjelaskan 

mengenai materi

4. Guru membagi 

kelompok siswa

5. Guru  memberikan 

kesempatan pada siswa 

untuk bertanya.

1. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

2. Siswa menyebutkan 

beberapa contoh

3. Siswa memperhatikan

4. Siswa membagi diri 

membentuk kelompok 

sesuai dengan nama-

nama anggota 

kelompok yang telah 

ditentukan oleh guru.

5. Siswa diharapkan 

mengajukan 

5’

20’ 

10’

Jujur, Rasa 

ingin tahu, 

berfikir 

kritis,mandiri, 

peduli 

lingkungan



pertanyaan apabila 

belum mengerti.

Elaborasi

1. Guru memberikan 

latihan dengan 

menggunakan Metode 

Talking Stick

2. Guru meminta beberapa 

siswa untuk membuat 

suatu konsep dari latihan 

yang siswa jawab.

1. Siswa mengerjakan 

latihan soal dengan 

menggunakan Metode 

Talking Stick

2. Siswa yang ditunjuk 

membuat suatu konsep 

dari jawaban-jawaban 

tersebut. 

15’

Mandiri, kerja 

keras, jujur, 

rasa ingin tahu, 

berfikir kritis 

dan kreatif, 

percaya diri,

Konfirmasi

1. Guru memberi 

penguatan materi dan 

meluruskan konsep yang 

kurang tepat.

2. Guru menyerahkan 

kepada siswa untuk 

menyimpulkan materi 

pembelajaran

1. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru, dan 

membuat catatan.

2. Siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran

10’

Saling 

menghargai, 

disiplin, 

tolerasni, 

mandiri

KEGIATAN AKHIR (PENUTUP)

1. Guru memberi tindak 

lanjut berupa PR. Dan 

menginformasikan 

materi untuk pertemuan 

selanjutnya. 

1. Siswa memperhatikan.

5’

Berfikir kritis, 

kreatif, percaya 

diri, 



VIII. Alat/Bahan dan Sumber Belajar

 Buku Kimia SMA/MA kelas XI

 LKS

IX. Penilaian

 Jenis tagihan : Tugas kelompok dan tugas individu

 Bentuk instrument : Tes tertulis

                                                                       Mataram,      

Guru Kimia,

(Risnawati, S.Pd)
NIP: 197310142006042008

Peneliti,

(Fitria Anggriani)
NIM. E1M 009 026



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Nama Sekolah : SMAN 7 Mataram

Mata Pelajaran : Kimia

Kelas/Semester : XI IPA /I (kelas eksperimen)

Materi Pokok : Laju Reaksi

Pertemuan ke : 3

Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

I. Standar Kompetensi

3. Memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan 

industri.

II. Kompetensi Dasar

3.2. Memahami teori tumbukan (tabrakan) untuk menjelaskan faktor-faktor 

penentu laju dan orde reaksi, serta terapannya dalam kehidupan sehari-

hari.

III. Indikator

 Menentukan persamaan laju reaksi

 Menentukan orde reaksi dan waktu reaksi.

IV. Tujuan Pembelajaran:

 Siswa dapat menyebutkan pengetian laju reaksi.

 Siswa dapat menyebutkan pengertian dari konstanta laju reaksi.

 Siswa dapat menentukan persamaan laju reaksi

 Siswa dapat menentukan orde reaksi dan waktu reaksi.





V. Materi Pembelajaran

 Persamaan Laju Reaksi dan Orde Reaksi

 Waktu Reaksi

VI. Kegiatan Pembelajaran

 Model pembelajaran : Pembelajaran ARIAS

 Metode pembelajaran : Talking Stick

VII. Pelaksanaan Pembelajaran

KEGIATAN AWAL 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 

waktu

Karakter yang 

dikembangkan

1. Guru memberi salam 

pembuka .

2. Guru meminta ketua 

kelas untuk memimpin 

doa.

3. Guru mengecek  

kehadiran siswa, atau 

dengan berkata 

“Apakah semua hadir ?”

4. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran.

1. Siswa menjawab salam 

dari guru

2. Semua siswa berdoa 

sebelum pelajaran 

dimulai.

3. Siswa menanggapi 

dengan berkata “Hadir” 

dsb.

4. Siswa memperhatikan .

5’

Disiplin, 

Religius, 

Kejujuran , 

Toleransi

   KEGIATAN INTI

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 

waktu

Karakter yang 

Dikembangkan



Eksplorasi

1. Guru memotivasi siswa 

dengan menyebutkan 

persamaan laju reaksi 

dan orde reaksi waktu 

reaksi dalam kehidupan 

sehari-hari.

2. Guru  menyuruh siswa 

menyebutkan contoh 

lain materi

3. Guru mulai menjelaskan 

mengenai materi

4. Guru membagi 

kelompok siswa

5. Guru  memberikan 

kesempatan pada siswa 

untuk bertanya.

1. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

2. Siswa menyebutkan 

beberapa contoh

3. Siswa memperhatikan

4. Siswa membagi diri 

membentuk kelompok 

sesuai dengan nama-

nama anggota kelompok 

yang telah ditentukan 

oleh guru.

5. Siswa diharapkan 

mengajukan pertanyaan 

apabila belum mengerti.

5’

20’ 

10’

Jujur, Rasa 

ingin tahu, 

berfikir 

kritis,mandiri, 

peduli 

lingkungan

Elaborasi

1. Guru memberikan 

latihan dengan 

menggunakan Metode 

Talking Stick

2. Guru meminta beberapa 

siswa untuk membuat 

1. Siswa mengerjakan 

latihan soal dengan 

menggunakan Metode 

Talking Stick

2. Siswa yang ditunjuk 

membuat suatu konsep 

15’

Mandiri, kerja 

keras, jujur, 

rasa ingin tahu, 

berfikir kritis 

dan kreatif, 



suatu konsep dari latihan 

yang siswa jawab.

dari jawaban-jawaban 

tersebut. 

percaya diri,

Konfirmasi

1. Guru memberi 

penguatan materi dan 

meluruskan konsep yang 

kurang tepat.

2. Guru menyerahkan 

kepada siswa untuk 

menyimpulkan materi 

pembelajaran

1. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru, dan 

membuat catatan.

2. Siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran

10’

Saling 

menghargai, 

disiplin, 

tolerasni, 

mandiri

KEGIATAN AKHIR (PENUTUP)

1. Guru memberi tindak 

lanjut berupa PR. Dan 

menginformasikan 

materi untuk pertemuan 

selanjutnya. 

1. Siswa memperhatikan.

5’

Berfikir kritis, 

kreatif, percaya 

diri, 

VIII. Alat/Bahan dan Sumber Belajar

 Buku Kimia SMA/MA kelas XI

 LKS

IX. Penilaian

 Jenis tagihan : Tugas kelompok dan tugas individu

 Bentuk instrument : Tes tertulis



                                                                       Mataram,      

Guru Kimia,

(Risnawati, S.Pd)
NIP: 197310142006042008

Peneliti,

(Fitria Anggriani)
NIM. E1M 009 026



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Nama Sekolah : SMAN 7 Mataram

Mata Pelajaran : Kimia

Kelas/Semester : XI IPA /I (kelas eksperimen)

Materi Pokok : Laju Reaksi

Pertemuan ke : 4

Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

I. Standar Kompetensi

3. Memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia, dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

dan industri.

II. Kompetensi Dasar

3.2. Memahami teori tumbukan (tabrakan) untuk menjelaskan faktor-faktor 

penentu laju dan orde reaksi, dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari.

III. Indikator

 Menjelaskan peranan katalis dalam makhluk hidup dan industri.

IV. Tujuan Pembelajaran:

 Siswa dapat menjelaskan  pengertian katalis.

 Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis katalis.

 Siswa dapat menjelaskan peranan katalis dalam makhluk hidup dan 

industri.

V. Materi Pembelajaran

 Jenis-Jenis Katalis



 Peranan Katalis dalam Makhluk Hidup

 Peranan Katalis dalam Industri

VI. Kegiatan Pembelajaran

 Model pembelajaran : Pembelajaran ARIAS

 Metode pembelajaran : Talking Stick

VII. Pelaksanaan Pembelajaran

KEGIATAN AWAL 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 

waktu

Karakter yang 

dikembangkan

1. Guru memberi salam 

pembuka .

2. Guru meminta ketua 

kelas untuk memimpin 

doa.

3. Guru mengecek  

kehadiran siswa, atau 

dengan berkata 

“Apakah semua hadir ?”

4. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran.

1. Siswa menjawab salam 

dari guru

2. Semua siswa berdoa 

sebelum pelajaran 

dimulai.

3. Siswa menanggapi 

dengan berkata “Hadir” 

dsb.

4. Siswa memperhatikan .

5’

Disiplin, 

Religius, 

Kejujuran , 

Toleransi

   KEGIATAN INTI

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 

waktu

Karakter yang 

Dikembangkan



Eksplorasi

1. Guru memotivasi siswa 

dengan menyebutkan 

Jenis-Jenis katalis,  

peranan katalis dalam 

makhluk hidup serta  

peranan katalis dalam 

industri

2. Guru mulai menjelaskan 

mengenai materi

3. Guru membagi 

kelompok siswa

4. Guru  memberikan 

kesempatan pada siswa 

untuk bertanya.

1. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

2. Siswa memperhatikan

3. Siswa membagi diri 

membentuk kelompok 

sesuai dengan nama-

nama anggota kelompok 

yang telah ditentukan 

oleh guru.

4. Siswa diharapkan 

mengajukan pertanyaan 

apabila belum mengerti.

5’

20’ 

10’

Jujur, Rasa 

ingin tahu, 

berfikir 

kritis,mandiri, 

peduli 

lingkungan

Elaborasi

1. Guru memberikan 

latihan dengan 

menggunakan Metode 

Talking Stick

2. Guru meminta beberapa 

siswa untuk membuat 

1. Siswa mengerjakan 

latihan soal dengan 

menggunakan Metode 

Talking Stick

2. Siswa yang ditunjuk 

membuat suatu konsep 

15’

Mandiri, kerja 

keras, jujur, 

rasa ingin tahu, 

berfikir kritis 

dan kreatif, 

percaya diri,



suatu konsep dari latihan 

yang siswa jawab.

dari jawaban-jawaban 

tersebut. 

Konfirmasi

1. Guru memberi 

penguatan materi dan 

meluruskan konsep yang 

kurang tepat.

2. Guru menyerahkan 

kepada siswa untuk 

menyimpulkan materi 

pembelajaran

1. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru, dan 

membuat catatan.

2. Siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran

10’

Saling 

menghargai, 

disiplin, 

tolerasni, 

mandiri

KEGIATAN AKHIR (PENUTUP)

1. Guru memberi tindak 

lanjut berupa PR. Dan 

menginformasikan 

materi untuk pertemuan 

selanjutnya. 

1. Siswa memperhatikan.

5’

Berfikir kritis, 

kreatif, percaya 

diri, 

VIII. Alat/Bahan dan Sumber Belajar

 Buku Kimia SMA/MA kelas XI

 LKS

IX. Penilaian

 Jenis tagihan : Tugas kelompok dan tugas individu

 Bentuk instrument : Tes tertulis



                                                                        Mataram,      

Guru Kimia,

(Risnawati, S.Pd)
NIP: 197310142006042008

Peneliti,

(Fitria Anggriani)
NIM. E1M 009 026



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Nama Sekolah : SMAN 7 Mataram

Mata Pelajaran : Kimia

Kelas/Semester : XI IPA/I (kelas kontrol)

Materi Pokok : Laju Reaksi

Pertemuan ke : 1

Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

I. Standar Kompetensi

3. Memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia, dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

dan industri.

II. Kompetensi Dasar

2.1.Mendeskripsikan pengertian laju reaksi dengan melakukan percobaan 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi.

III. Indikator

 Menghitung konsentrasi larutan (kemolaran larutan).

 Menghitung laju reaksi.

IV. Tujuan Pembelajaran:

 Siswa dapat menghitung Mr dari senyawa yang terlibat dalam suatu 

reaksi.

 Siswa dapat menghitung massa dari senyawa yang terlibat dalam suatu 

reaksi.



 Siswa dapat menghitung volume dari senyawa yang terlibat dalam suatu 

reaksi.

 Siswa dapat menghitung konsentrasi suatu larutan.

 Siswa dapat menjelaskan pengertian dari laju reaksi.

 Siswa dapat menghitung laju reaksi.

V. Materi Pembelajaran

 Molaritas

 Konsep Laju Reaksi

VI. Kegiatan Pembelajaran

 Model pembelajaran : Pembelajaran Konvensional

 Metode pembelajaran : Ceramah



VII. Pelaksanaan Pembelajaran

KEGIATAN AWAL 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 

waktu

Karakter yang 

dikembangkan

5. Guru memberi salam 

pembuka .

6. Guru meminta ketua 

kelas untuk memimpin 

doa.

7. Guru mengecek 

kehadiran siswa, atau 

dengan berkata  

“Apakah semua hadir 

?”

8. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran.

5. Siswa menjawab 

salam dari guru

6. Semua siswa berdoa 

sebelum pelajaran 

dimulai.

7. Siswa menanggapi 

dengan berkata 

“Hadir” dsb.

8. Siswa memperhatikan 

.

5’

Disiplin, 

Religius, 

Kejujuran , 

Toleransi

   KEGIATAN INTI

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 

waktu

Karakter yang 

Dikembangkan

Eksplorasi

6. Guru menanyakan 

beberapa pertanyaan 

seputar materi yang 

sudah di bahas di 

pertemuan sebelumnya 

atau materi yang akan 

6. Siswa menjawab 

pertanyaan-

pertanyan guru. 

5’ Jujur, Rasa 

ingin tahu, 

berfikir 

kritis,mandiri, 

peduli 



dibahas.

7. Guru mulai 

menjelaskan mengenai 

Molaritas Konsep laju 

reaksi

8. Guru memberikan 

kesempatan pada siswa 

untuk bertanya.

7. Siswa 

memperhatikan.

8. Siswa diharapkan 

mengajukan 

pertanyaan apabila 

belum mengerti.

20’ 

10’

lingkungan

Elaborasi

3. Guru memberikan 

latihan-latihan soal.

4. Guru meminta beberapa 

siswa untuk membuat 

suatu konsep dari latihan 

yang siswa jawab.

3. Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru, 

dan membuat 

catatan.

4. Siswa 

menyimpulkan 

materi 

pembelajaran

15’

Mandiri, kerja 

keras, jujur, 

rasa ingin 

tahu, berfikir 

kritis dan 

kreatif, 

percaya diri,

Konfirmasi

3. Guru memberi 

penguatan materi dan 

meluruskan konsep yang 

kurang tepat.

4. Guru menyerahkan 

kepada siswa untuk 

menyimpulkan materi 

pembelajaran.

1. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru, dan 

membuat catatan.

2. Siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran

10’

Saling 

menghargai, 

disiplin, 

tolerasni, 

mandiri



KEGIATAN AKHIR (PENUTUP)

2. Guru memberi tindak 

lanjut berupa PR. Dan 

menginformasikan 

materi untuk pertemuan 

selanjutnya. 

2. Siswa 

memperhatikan. 5’

Berfikir kritis, 

kreatif, 

percaya diri, 

VIII. Alat/Bahan dan Sumber Belajar

 Buku Kimia SMA/MA kelas XI

IX. Penilaian

 Jenis tagihan : Tugas individu

 Bentuk instrument: Tes tertulis

Mataram,      Oktober 2014

Guru Kimia,

(Risnawati , S.Pd)
NIP: 197310142006042008

Peneliti,

(Fitria Anggriani)
               NIM. E1M 009 026



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Nama Sekolah : SMAN 7 Mataram

Mata Pelajaran : Kimia

Kelas/Semester : XI IPA /I (kelas kontrol)

Materi Pokok : Laju Reaksi

Pertemuan ke : 2

Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

I. Standar Kompetensi

3. Memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan 

industri.

II. Kompetensi Dasar

3.1. Mendeskripsikan pengertian laju reaksi dengan melakukan percobaan 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi.

3.2. Memahami teori tumbukan (tabrakan) untuk menjelaskan faktor-faktor 

penentu laju dan orde reaksi, dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari.

III. Indikator

 Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi (konsentrasi, 

luas permukaan bidang sentuh, suhu dan katalis).

 Menjelaskan pengaruh konsentrasi, luas permukaan bidang sentuh dan 

suhu terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan.

 Menjelaskan pengertian, peranan katalis dan energi pengaktifan.



IV. Tujuan Pembelajaran:

 Siswa dapat menjelaskan pengertian dari laju reaksi.

 Siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi 

(konsentrasi, luas permukaan bidang sentuh, suhu dan katalis).

 Siswa dapat menjelaskan pengaruh konsentrasi, luas permukaan bidang 

sentuh dan suhu terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan.

 Siswa dapat menjelaskan pengertian, peranan katalis dan energi 

pengaktifan.

V. Materi Pembelajaran

 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laju Reaksi

 Teori Tumbukan

VI. Kegiatan Pembelajaran

 Model pembelajaran : Pembelajaran konvensional 

 Metode pembelajaran : Ceramah



VII. Pelaksanaan Pembelajaran

KEGIATAN AWAL 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 

waktu

Karakter yg 

dikembangkan

1. Guru memberi salam 

pembuka .

2. Guru meminta ketua 

kelas untuk memimpin 

doa.

3. Guru mengecek 

kehadiran siswa, atau 

dengan berkata  

“Apakah semua hadir ?”

4. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran.

1. Siswa menjawab salam 

dari guru

2. Semua siswa berdoa 

sebelum pelajaran 

dimulai.

3. Siswa menanggapi 

dengan berkata “Hadir” 

dsb.

4. Siswa memperhatikan .

5’

Disiplin, 

Religius, 

Kejujuran , 

Toleransi

   KEGIATAN INTI

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 

waktu

Karakter yang 

Dikembangkan

Eksplorasi

1. Guru menanyakan 

beberapa pertanyaan 

seputar materi yang 

sudah di bahas di 

pertemuan sebelumnya 

atau materi yang akan 

dibahas.

1. Siswa menjawab 

pertanyaan-pertanyan 

guru. 

5’ Jujur, Rasa 

ingin tahu, 

berfikir 

kritis,mandiri, 

peduli 

lingkungan



2. Guru mulai menjelaskan 

mengenai Faktor-Faktor 

yang mempengaruhi laju 

reaksi dan teori 

tumbukan

3. Guru memberikan 

kesempatan pada siswa 

untuk bertanya.

2. Siswa memperhatikan.

3. Siswa diharapkan 

mengajukan pertanyaan 

apabila belum 

mengerti.

20’ 

10’

Elaborasi

1. Guru memberikan 

latihan-latihan soal.

2. Guru meminta beberapa 

siswa untuk membuat 

suatu konsep dari latihan 

yang siswa jawab.

1. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru, dan 

membuat catatan.

2. Siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran

15’

Mandiri, kerja 

keras, jujur, 

rasa ingin 

tahu, berfikir 

kritis dan 

kreatif, 

percaya diri,

Konfirmasi

1. Guru memberi 

penguatan materi dan 

meluruskan konsep yang 

kurang tepat.

2. Guru menyerahkan 

kepada siswa untuk 

menyimpulkan materi 

pembelajaran.

1. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru, dan 

membuat catatan.

2. Siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran

10’

Saling 

menghargai, 

disiplin, 

tolerasni, 

mandiri



KEGIATAN AKHIR (PENUTUP)

1. Guru memberi tindak 

lanjut berupa PR. Dan 

menginformasikan 

materi untuk pertemuan 

selanjutnya. 

1. Siswa memperhatikan.

5’

Berfikir kritis, 

kreatif, 

percaya diri, 

VIII. Alat/Bahan dan Sumber Belajar

 Buku Kimia SMA/MA kelas XI

IX. Penilaian

 Jenis tagihan : Tugas individu

 Bentuk instrument: Tes tertulis

Mataram,      Oktober  2014

Guru Kimia,

(Risnawati , S.Pd)
NIP: 197310142006042008

Peneliti,

(Fitria Anggriani)
               NIM. E1M 009 026



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Nama Sekolah : SMAN 7 Mataram

Mata Pelajaran : Kimia

Kelas/Semester : XI IPA /I (kelas kontrol)

Materi Pokok : Laju Reaksi

Pertemuan ke : 3

Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

I. Standar Kompetensi

3. Memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan 

industri.

II. Kompetensi Dasar

3.2. Memahami teori tumbukan (tabrakan) untuk menjelaskan faktor-faktor 

penentu laju dan orde reaksi, serta terapannya dalam kehidupan sehari-hari.

III. Indikator

 Menentukan persamaan laju reaksi

 Menentukan orde reaksi dan waktu reaksi.

IV. Tujuan Pembelajaran:

 Siswa dapat menyebutkan pengetian laju reaksi.

 Siswa dapat menyebutkan pengertian dari konstanta laju reaksi.

 Siswa dapat menentukan persamaan laju reaksi

 Siswa dapat menentukan orde reaksi dan waktu reaksi.



V. Materi Pembelajaran

 Persamaan Laju Reaksi dan Orde Reaksi

 Waktu Reaksi

VI. Kegiatan Pembelajaran

 Model pembelajaran : Pembelajaran Konvensional 

 Metode pembelajaran : Ceramah

VII. Pelaksanaan Pembelajaran

KEGIATAN AWAL 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 

waktu

Karakter yang 

dikembangkan

1. Guru memberi salam 

pembuka .

2. Guru meminta ketua 

kelas untuk memimpin 

doa.

3. Guru mengecek 

kehadiran siswa, atau 

dengan berkata  

“Apakah semua hadir ?”

4. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran.

1. Siswa menjawab 

salam dari guru

2. Semua siswa berdoa 

sebelum pelajaran 

dimulai.

3. Siswa menanggapi 

dengan berkata 

“Hadir” dsb.

4. Siswa memperhatikan 

.

5’

Disiplin, 

Religius, 

Kejujuran , 

Toleransi

   KEGIATAN INTI

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 

waktu

Karakter yang 



dikembangkan

Eksplorasi

1. Guru menanyakan 

beberapa pertanyaan 

seputar materi yang 

sudah di bahas di 

pertemuan sebelumnya 

atau materi yang akan 

dibahas.

2. Guru mulai menjelaskan 

mengenai persamaan 

laju reaksi dan orde 

reaksiwaktu reaksi

3. Guru memberikan 

kesempatan pada siswa 

untuk bertanya.

1. Siswa menjawab 

pertanyaan-pertanyan 

guru. 

2. Siswa memperhatikan.

3. Siswa diharapkan 

mengajukan pertanyaan 

apabila belum mengerti.

5’

20’ 

10’

Jujur, Rasa 

ingin tahu, 

berfikir 

kritis,mandi

ri, peduli 

lingkungan

Elaborasi

1. Guru memberikan 

latihan-latihan soal.

2. Guru meminta beberapa 

siswa untuk membuat 

suatu konsep dari latihan 

yang siswa jawab.

1. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru, dan 

membuat catatan.

2. Siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran

15’

Mandiri, 

kerja keras, 

jujur, rasa 

ingin tahu, 

berfikir 

kritis dan 

kreatif, 

percaya 

diri,



Konfirmasi

1. Guru memberi 

penguatan materi dan 

meluruskan konsep yang 

kurang tepat.

2. Guru menyerahkan 

kepada siswa untuk 

menyimpulkan materi 

pembelajaran.

1. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru, dan 

membuat catatan.

2. Siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran

10’

Saling 

menghargai, 

disiplin, 

tolerasni, 

mandiri

KEGIATAN AKHIR (PENUTUP)

1. Guru memberi tindak 

lanjut berupa PR. Dan 

menginformasikan 

materi untuk pertemuan 

selanjutnya. 

1. Siswa memperhatikan.

5’

Berfikir 

kritis, 

kreatif, 

percaya 

diri, 

VIII. Alat/Bahan dan Sumber Belajar

 Buku Kimia SMA/MA kelas XI

IX. Penilaian

 Jenis tagihan : Tugas individu

 Bentuk instrument: Tes tertulis



Mataram,      Oktober  2014

Guru Kimia,

(Risnawati , S.Pd)
NIP: 197310142006042008

Peneliti,

(Fitria Anggriani)
              NIM. E1M 009 026



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Nama Sekolah : SMAN 7 Mataram

Mata Pelajaran : Kimia

Kelas/Semester : XI IPA /I (kelas kontrol)

Materi Pokok : Laju Reaksi

Pertemuan ke : 4

Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

I. Standar Kompetensi

3. Memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia, dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

dan industri.

II. Kompetensi Dasar

3.2. Memahami teori tumbukan (tabrakan) untuk menjelaskan faktor-faktor 

penentu laju dan orde reaksi, dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari.

III. Indikator

 Menjelaskan peranan katalis dalam makhluk hidup dan industri.

IV. Tujuan Pembelajaran:

 Siswa dapat menjelaskan  pengertian katalis.

 Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis katalis.

 Siswa dapat menjelaskan peranan katalis dalam makhluk hidup dan industri.



V. Materi Pembelajaran

 Jenis-Jenis Katalis

 Peranan Katalis dalam Makhluk Hidup

 Peranan Katalis dalam Industri

VI. Kegiatan Pembelajaran

 Model pembelajaran : Pembelajaran Konvensional 

 Metode pembelajaran : Ceramah

VII. Pelaksanaan Pembelajaran

KEGIATAN AWAL 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 

waktu

Karakter yang 

dikembangkan

1. Guru memberi salam 

pembuka .

2. Guru meminta ketua 

kelas untuk memimpin 

doa.

3. Guru mengecek 

kehadiran siswa, atau 

dengan berkata  “Apakah 

semua hadir ?”

4. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran.

1. Siswa menjawab 

salam dari guru

2. Semua siswa berdoa 

sebelum pelajaran 

dimulai.

3. Siswa menanggapi 

dengan berkata 

“Hadir” dsb.

4. Siswa 

memperhatikan .

5’

Disiplin, 

Religius, 

Kejujuran , 

Toleransi

   KEGIATAN INTI

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 

waktu

Karakter yang 

Dikembangkan



Eksplorasi

1. Guru menanyakan 

beberapa pertanyaan 

seputar materi yang 

sudah di bahas di 

pertemuan sebelumnya 

atau materi yang akan 

dibahas.

2. Guru mulai menjelaskan 

mengenai jenis-jenis 

katalis peranan katalis 

dalam makhluk hidup dan 

peranan katalis dalam 

industri

3. Guru memberikan 

kesempatan pada siswa 

untuk bertanya.

1. Siswa menjawab

pertanyaan-pertanyan 

guru. 

2. Siswa 

memperhatikan.

3. Siswa diharapkan 

mengajukan 

pertanyaan apabila 

belum mengerti.

5’

20’ 

10’

Jujur, Rasa 

ingin tahu, 

berfikir 

kritis,mandiri, 

peduli 

lingkungan

Elaborasi

1. Guru memberikan 

latihan-latihan soal.

2. Guru meminta beberapa 

siswa untuk membuat 

suatu konsep dari latihan 

yang siswa jawab.

1. Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru, dan 

membuat catatan.

2. Siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran

15’

Mandiri, kerja 

keras, jujur, 

rasa ingin 

tahu, berfikir 

kritis dan 

kreatif, 

percaya diri,



Konfirmasi

1. Guru memberi penguatan 

materi dan meluruskan 

konsep yang kurang 

tepat.

2. Guru menyerahkan 

kepada siswa untuk 

menyimpulkan materi 

pembelajaran.

1. Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru, dan 

membuat catatan.

2. Siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran

10’

Saling 

menghargai, 

disiplin, 

tolerasni, 

mandiri

KEGIATAN AKHIR (PENUTUP)

1. Guru memberi tindak 

lanjut berupa PR. Dan 

menginformasikan materi 

untuk pertemuan 

selanjutnya. 

1. Siswa 

memperhatikan. 5’

Berfikir kritis, 

kreatif, 

percaya diri, 

VIII. Alat/Bahan dan Sumber Belajar

 Buku Kimia SMA/MA kelas XI

IX. Penilaian

 Jenis tagihan : Tugas individu

 Bentuk instrument: Tes tertulis



Mataram,      Oktober 2014

Guru Kimia,

(Risnawati , S.Pd)
NIP: 197310142006042008

Peneliti,

(Fitria Anggriani)
              NIM. E1M 009 026



Lampiran 7

BAHAN AJAR

PERTEMUAN 1

Standar 

Kompetensi

: Memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia dan 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.

Indikator : Menghitung konsentrasi larutan (kemolaran larutan).

Menghitung laju reaksi.

Materi : Molaritas (Konsentrasi)

Konsep Laju Reaksi

 Molaritas

Molaritas dilambangkan dengan huruf M. Molaritas menyatakan jumlah mol 

zat terlarut dalam tiap liter larutan. Secara matematis, molaritas dapat dinyatakan 

sebagai berikut:

=
Jika zat yang akan dicari molaritasnya ada dalam satuan gram dan volumenya 

dalam mililiter, maka molaritasnya dapat dihitung dengan rumus :

= 		 	1000 						 						 	= 	 	 	1000



dengan:

M   = molaritas (mol/liter)

n    = mol zat terlarut (mol)

V   = volume larutan (liter)

g    = massa zat terlarut (gram)

Mr  = massa molekul relatif zat terlarut

Untuk larutan pekat yang diketahui kadar dan massa jenisnya ( ), molaritas 

dapat ditentukan dengan rumus berikut :

= 10	 	%	 	 				 				= 1000	 	%	 	

Molaritas (kemolaran) dapat digunakan untuk membuat larutan dengan 

molaritas tertentu. Larutan ini dapat diperoleh dari pelarutan zat murni, 

pengenceran, atau pencampuran dua larutan yang berbeda konsentrasinya. 

- Pelarutan zat murni : Pelarutan dilakukan dengan mencampurkan zat terlarut 

dengan pelarut tertentu.

- Pengenceran : pengenceran menyebabkan volume dan molaritas 

berubah, tetapi tidak mengubah jumlah mol zat terlarut. Karena jumlah mol 

tidak berubah, maka berlaku persamaan berikut.

=
- Pencampuran dua larutan yang berbeda konsentrasinya : prinsip pencampuran 

dua larutan yang berbeda konsentrasinya sama dengan pengenceran. Pada 

pengenceran menggunakan aquades, zat terlarut hanya berasal dari larutan 

yang diencerkan, sedangkan aquades tidak mengandung zat terlarut. Adapun 

pada pengenceran, baik yang diencerkan maupun yang digunakan untuk 

mengencerkan, keduanya mengandung zat terlarut. Secara matematis 

pernyataan itu dapat dituliskan sebagai berikut (susilowati, E. 2007).



Mc = 
	

dengan:

= volume larutan sebelum pengenceran

= molaritas larutan sebelum pengenceran

= volume larutan setelah pengenceran

= molaritas larutan setelah pengenceran

 Pengertian Laju Reaksi 

Reaksi-reaksi kimia berlangsung dengan laju yang beraneka ragam. Ada 

reaksi yang lambat dan ada pula reaksi yang cepat. Perkaratan besi, reaksi-reaksi 

kimia dalam tubuh, dan reaksi antara bahan cat dengan oksigen merupakan contoh 

reaksi yang berlangsung lambat. Reaksi antara larutan asam dan basa atau reaksi 

pembakaran campuran bensin dan udara di dalam mesin kendaraan bermotor 

merupakan contoh reaksi yang sangat cepat.

Laju reaksi menyatakan laju berkurangnya jumlah reaktan atau laju 

bertambahnya jumlah produk dalam satuan waktu. Satuan jumlah zat bermacam-

macam, misalnya gram, mol, atau konsentrasi. Sedangkan satuan waktu digunakan 

detik, menit, jam, hari, ataupun tahun. Dalam reaksi kimia banyak digunakan zat 

kimia yang berupa larutan atau berupa gas dalam keadaan tertutup, sehingga dalam 

laju reaksi digunakan satuan konsentrasi (molaritas).

Pada awal reaksi, reaktan ada dalam keadaan maksimum sedangkan produk 

ada dalam keadaan minimal. Setalah reaksi berlangsung, maka produk akan mulai 

terbentuk. Semakin lama produk akan semakin banyak terbentuk, sedangkan reaktan 



semakin lama semakin berkurang. Laju reaksi tersebut dapat digambarkan seperti 

pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 Grafik laju reaksi perubahan konsentrasi produk dan  

konsentrasi reaktan

Dari gambar 2.1 terlihat bahwa konsentrasi rekatan semakin berkurang, 

sehingga laju reaksinya adalah berkurangnya konsentrasi R setiap satuan waktu, 

sehingga dirumuskan sebagai :

= −∆[ ]∆
Dengan: ∆[ ] = perubahan konsentrasi reaktan (M)

∆ = perubahan waktu (detik)

= laju reaksi (M.detik-1)

Tanda (-) artinya berkurang.

Berdasarkan gambar 2.1 terlihat bahwa produk semakin bertambah, sehingga laju 

reaksinya adalah bertambahnya konsentrasi P setiap satuan waktu, dirumuskan 

sebagai berikut :

= +∆[ ]∆



Dengan: ∆[ ] = perubahan konsentrasi produk (M)

∆ = perubahan waktu (detik)

= laju reaksi (M.detik-1)

Tanda (+) artinya bertambah.



BAHAN AJAR

PERTEMUAN 2

Standar 

Kompetensi

: Memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya, serta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari dan industri.

Kompetensi Dasar : 3.1 Mendeskripsikan pengertian laju reaksi dengan melakukan 

percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju 

reaksi.

3.2  Memahami teori tumbukan (tabrakan) untuk menjelaskan 

faktor-faktor penentu laju dan orde reaksi, dan 

terapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator :  Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi 

(konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis).

 Menjelaskan pengaruh konsentrasi, luas permukaan 

bidang sentuh, dan suhu terhadap laju reaksi berdasarkan 

teori tumbukan.

 Menjelaskan pengertian, peranan katalisator dan energi 

pengaktifan.

Materi : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laju Reaksi dan Teori 

Tumbukan



 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laju Reaksi

Perubahan konsentrasi pereaksi per satuan waktu dapat dimanipulasi agar 

lebih cepat atau lebih lambat, bahkan reaksi dihentikan. Untuk melakukan 

manipulasi kecepatan reaksi, Anda perlu mengetahui faktor-faktor apa yang 

dapat memengaruhi kecepatan sutau reaksi. Faktor-faktor tersebut adalah 

konsentrasi pereaksi, luas permukaan zat-zat yang bereaksi, suhu reaksi, dan 

katalisator. (yayan, 2009) :

5. Konsentrasi

Larutan dengan konsentrasi yang besar (pekat) mengandung partikel yang 

lebih rapat, jika dibandingkan dengan larutan encer. Semakin tinggi konsentrasi 

berarti semakin banyak molekul-molekul dalam setiap satuan luas ruangan, 

akibatnya tumbukan antar molekul makin sering terjadi dan reaksi berlangsung 

semakin cepat (Irvan permana, 2009).

Semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, makin besar laju reaksinya

6. Luas permukaan bidang sentuh

Luas permukaan bidang sentuh antara zat-zat yang bereaksi merupakan 

suatu faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi bagi campuran reaksi yang 

heterogen, misalnya antara zat padat dan gas, zat padat dengan larutan, dan dua 

macam zat cair yang tak dapat dicampur. Reaksi kimia dapat berlangsung jika 

molekul-molekul, atom-atom, atau ion-ion dari zat-zat pereaksi terlebih dahulu 

bertumbukan. Hal ini terjadi jika antara zat-zat yang akan bereaksi terjadi 

kontak. Semakin luas permukaan bidang sentuh antara zat-zat yang bereaksi, 

semakin banyak molekul-molekul yang bertumbukan dan semakin cepat 

reaksinya.

7. Temperatur



Setiap partikel selalu bergerak. Dengan menaikkan temperatur, energi 

gerak atau energi kinetik partikel bertambah, sehingga tumbukan lebih sering 

terjadi. Dengan frekuensi tumbukan yang semakin besar, maka kemungkinan 

terjadinya tumbukan efektif yang mampu menghasilkan reaksi juga semakin 

besar. Suhu atau temperatur ternyata juga memperbesar energi potensial suatu 

zat. Zat-zat yang energi potensialnya kecil, jika bertumbukan akan sukar 

menghasilkan tumbukan efektif. Hal ini terjadi karena zat-zat tersebut tidak 

mampu melampaui energi aktivasi. Dengan menaikkan suhu, maka hal ini akan 

memperbesar energi potensial, sehingga ketika bertumbukan akan menghasilkan 

reaksi.

8. Katalis.

Katalis adalah suatu zat yang berfungsi mempercepat terjadinya reaksi, 

tetapi pada akhir reaksi dapat diperoleh kembali. Fungsi katalis adalah 

menurunkan energi aktivasi, sehingga jika ke dalam suatu reaksi ditambahkan 

katalis, maka reaksi akan lebih mudah terjadi. Hal ini disebabkan karena zat-zat 

yang bereaksi akan lebih mudah melampaui energi aktivasi.

 Teori Tumbukan

Reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan yang efektif antar partikel-

partikel zat yang bereaksi. Tumbukan efektif adalah tumbukan yang mempunyai 

energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat yang bereaksi. 

Sebelum suatu tumbukan terjadi, partikel-partikel memerlukan suatu energi 

minimum yang dikenal sebagai energi pengaktifan atau energi aktivasi (Ea). Energi 

pengaktifan atau energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk 

berlangsungnya suatu reaksi. Ketika reaksi sedang berlangsung, akan terbentuk zat 

komplek teraktivasi. Zat kompleks teraktifasi berada pada puncak energi. Jika reaksi 

berhasil, maka zat kompleks teraktivasi akan terurai menjadi zat hasil reaksi.

6. Pengaruh konsentrasi



Dalam konsentrasi yang besar, jumlah partikel per satuan volume juga 

besar. Kemungkinan terjadinya tumbukan antarpartikel di dalamnya lebih besar 

jika dibandingkan dengan yang terjadi pada konsentrasi yang rendah. Dengan 

demikian, makin besar konsentrasi zat yang bereaksi, makin banyak partiket 

yang bereaksi persatuan waktu dan makin besar laju reaksinya.

7. Pengaruh luas permukaan

Reaksi kimia dapat terjadi antara reaksi satu fasa maupun beda fasa. Pada 

reaksi yang berlangsung pada lebih dari satu fasa, tumbukan antarpartikel atau 

reaksi terjadi pada permukaan bidang sentuh. Jika luas permukaan ini 

diperbanyak, dengan jalan memperkecil ukuran partikel, maka laju reaksi 

menjadi lebih cepat.

Makin luas permukaan sentuhan antara zat-zat pereaksi, makin banyak 

moleku-molekul pereaksi yang bertumbukan. Dengan demikian, kemungkinan 

terjadi reaksi semakin besar sehingga reaksi lebih cepat berlangsung.

8. Pengaruh suhu

Kenaikan suhu mempercepat reaksi karena dengan kenaikan suhu gerakan 

partikel semakin cepat. Energi kinetik partikel-partikel semakin bertambah 

sehingga makin banyak terjadi tumbukan yang efektif. Dengan demikian, makin 

bnayak partikel-partikel yang bereaksi.

Pada umumnya reaksi kimia akan berlangsung dua kali lebih cepat, 

apabila suhu dinaikkan 10⁰C. Jika dimisalkan laju reaksi pada saat t1⁰C = v1 dan 

laju reaksi setelah dinaikkan suhunya t2⁰C = v2, maka laju reaksi setelah 

dinaikkan suhunya atau v2 tersebut dapat dirumuskan sebagai :

= 	2 ∆ 	 	
9. Pengaruh sifat kimia pereaksi



Senyawa-senyawa ion lebih cepat bereaksi daripada senyawa-senyawa 

kovalen. Pada setiap tumbukan yang terjadi anatar ion positif dan ion negatif 

selalu dihasilkan reaksi sebab tidak ada energi tumbukan yang diperlukan untuk 

memutuskan ikatan terlabih dahulu. Lain halnya dengan reaksi antara senyawa-

senyawa kovalen yang tidak setiap tumbukan dapat menghasilkan reaksi.

10. Pengaruh katalis

Katalis adalah zat yang dapat meningkatkan laju reaksi tanpa 

mengakibatkan perubahan kimia yang kekal bagi zat itu sendiri. Setelah reaksi 

kimia berlangsung, katalis terdapat kembali dalam keadaan dan jumlah yang 

sama dengan sebelum reaksi. Telah dijelaskan bahwa agar reaksi terjadi, 

partikel-partikel zat harus memiliki energi minimum tertentu yang disebut 

energi pengaktifan. Dalam hal ini, katalis berfungsi untuk menurunkan sejumlah 

energi pengaktifan agar reaksi dapat berlangsung.



BAHAN AJAR

PERTEMUAN 3

Standar 

Kompetensi

: Memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya, serta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari dan industri.

Kompetensi Dasar : Memahami teori tumbukan (tabrakan) untuk menjelaskan 

faktor-faktor penentu laju dan orde reaksi, dan terapannya 

dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator :  Menetukan persamaan laju reaksi.

 Menentukan orde reaksi dan waktu reaksi.

Materi : Persamaan Laju Reaksi dan Orde Reaksi

 Persamaan Laju Reaksi dan Orde Reaksi

Pada reaksi:

xA + yB pC + qD

Persamaan laju reaksinya dapat ditulis sebagai:

= . [ ] . [ ]
Persamaan seperti di atas disebut persamaan laju reaksi atau hukum laju 

reaksi. Persamaan laju reaksi seperti itu menyatakan hubungan antara konsentrasi 

pereaksi dengan laju reaksi. Bilangan pangkat pada persamaan di atas disebut 

sebagai orde reaksi atau tingkat reaksi pada reaksi yang bersangkutan. Jumlah 

bilangan pangkat konsentrasi pereaksi-pereaksi disebut sebagai orde reaksi total. 

Artinya, reaksi berorde x terhadap pereaksi A dan reaksi berorde y terhadap 



pereaksi B, orde reaksi total pada reaksi tersebut adalah (x+y). Faktor k yang 

terdapat pada persamaan tersebut disebut tetapan reaksi. Harga k ini tetap untuk 

suatu reaksi, dan hanya dipengaruhi oleh suhu dan katalis.

Pada umunya, harga orde reaksi merupakan bilangan bulat sederhana, yaitu 1, 

2, atau 3, tetapi kadang-kadang juga terdapat pereaksi yang mempunyai orde reaksi 

0, , atau bahkan negatif. Orde reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi 

pereaksi pada laju reaksi. Beberapa orde reaksi yang umum terdapat pada 

persamaan reaksi kimia beserta maknanya sebagai berikut:

4. Orde reaksi nol

Suatu reaksi kimia dikatakan mempunyai orde nol jika besarnya laju reaksi 

tersebut tidak dipengaruhi oleh konsentrasi pereaksi. Artinya seberapapun 

peningkatan konsentrasi pereaksi tidak akan mempengaruhi besarnya laju reaksi.

5. Orde reaksi satu

Suatu reaksi kimia dinyatakan mempunyai orde satu apabila besarnya laju 

reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi pereaksi. Artinya, jika 

konsentrasi pereaksi dinaikkan dua kali semula, maka laju reaksi juga akan

meningkat besarnya sebanyak (2)1 atau 2 kali semula juga.

6. Orde reaksi dua

Suatu reaksi dikatakan mempunyai orde dua apabila besarnya laju reaksi 

merupakan pangkat dua dari peningkatan konsentrasi pereaksinya. Artinya, jika 

konsentrasi pereaksi dinaikkan 2 kali semula, maka laju reaksi akan meningkat 

sebesar (2)2 atau 4 kali semula. Apabila konsentrasi dinaikkan 3 kali semula 

maka laju reaksi akan menjadi (3)2 atau 9 kali semula.

7. Orde reaksi negatif

Suatu reaksi kimia dikatakan mempunyai orde negatif apabila besarnya 

laju reaksi berbanding terbalik dengan konsentrasi pereaksi. Artinya, apabila 



konsentrasi pereaksi dinaikkan atau diperbesar, maka laju reaksi akan menjadi 

lebih kecil.

 Waktu Reaksi

Pada umumnya reaksi kimia akan berlangsung dua kali lebih cepat, apabila 

suhu dinaikkan 10⁰C. Jika dimisalkan laju reaksi pada saat t1⁰C = v1 dan laju reaksi 

setelah dinaikkan suhunya t2⁰C = v2, maka laju reaksi setelah dinaikkan suhunya 

atau v2 tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

= 	2 ∆ 	 	 										 										= 12
∆

	



BAHAN AJAR

PERTEMUAN 4

Standar 

Kompetensi

: Memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya, serta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari dan industri.

Kompetensi Dasar : Memahami teori tumbukan (tabrakan) untuk menjelaskan 

faktor-faktor penentu laju dan orde reaksi, dan terapannya 

dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator : Menjelaskan peranan katalis dalam makhluk hidup dan 

industri.

Materi : Peranan katalis dalam makhluk hidup dan industri.

 Jenis-Jenis Katalis

1. Katalis Homogen

Katalis homogen adalah katalis yang memiliki fase yang sama dengan 

pereaksi dan bekerja melalui penggabungan dengan molekul atau ion pereaksi 

membentuk keadaan “antara”. Keadaan antara ini bergabung dengan pereaksi 

lainnya membentuk produk dan setelah produk dihasilkan, katalis melakukan 

regenerasi sebagai zat semula.

2. Katalis Heterogen

Katalis heterogen adalah katalis yang berbeda fase dengan pereaksi dan 

produk. Katalis ini biasanya padatan dalam pereaksi gas atau cairan, dan reaksi 



terjadi pada permukaan katalis heterogen. Untuk alasan ini, katalis biasanya 

dipecah-pecah menjadi butiran halus.

3. Autokatalis

Autokatalis adalah zat hasil reaksi yang bertindak sebagai katalis. 

Contohnya yaitu CH3COOH yang dihasilkan dari reaksi metil asetat dengan air 

merupakan autokatalis reaksi tersebut. Dengan terbentuknya CH3COOH, reaksi 

menjadi bertambah cepat.

4. Biokatalis

Biokatalis adalah katalis yang bekerja pada proses metabolisme, yaitu 

enzim. Contoh: enzim hidrolase mempercepat pemecahan bahan makanan 

melalui reaksi hidrolisis.

 Peranan Katalis dalam Makhluk Hidup

Telah diketahui bahwa laju reaksi akan meningkat secara tajam dengan 

naiknya suhu. Jika reaksi tertentu tidak cukup cepat pada suhu normal, kita dapat 

mempercepat lajunya dengan meningkatkan suhu reaksi. Namun demikian, 

terkadang upaya ini tidak layak dilakukan. Misalnya, sel mahluk hidup dirancang 

untuk beroperasi pada suhu sekitar 37oC. Akan tetapi, banyak reaksi biokimia dalam 

tubuh yang akan berlangsung terlalu lambat pada suhu ini bila tidak ada campur 

tangan zat lain.

Dalam tubuh kita, berbagai proses biokimia dipercepat oleh katalis yang 

disebut enzim (biokatalis). Enzim-enzim ini selalu bekerja secara spesifik; suatu 

reaksi hanyadapat dipercepat oleh enzim tertentu, ibarat lubang kunci dengan anak 

kuncinya. Enzim membentuk kompleks dengan substrat (zat yang akan dipercepat 

reaksinya), lalukompleks itu terurai menghasilkan zat yang diinginkan, sedangkan 

enzim dikembalikan lagi ke bentuknya semula.

Contoh:



• Enzim oksidase mempercepat reaksi oksidasi

• Enzim hidrolase mempercepat pemecahan bahan makanan melalui reaksi 

hidrolisis.

 Peranan Katalis dalam Industri

Dalam proses industri, penggunaan suhu yang lebih tinggi untuk 

mempercepat reaksi seperti proses Haber untuk sintesis ammonia bisa saja 

dilakukan, akan tetapi biaya operasionalnya akan menjadi sangat mahal. Di dalam 

indutsri kimia, meningkatkan suhu berarti menambah biaya untuk pasokan energi. 

Oleh karena itu, diperlukan suatuzat yang mampu mempercepat reaksi tanpa harus 

meningkatkan suhu atau tekanansehingga biaya produksi menjadi lebih murah. Zat 

tersebut adalah katalis.

a. Proses kontak (pembuatan asam sulfat)

Reaksi pembuatan asam sulfat dilakukan melalui beberapa tahap:

1) + 	 →
2) 2 + → 2
3) + →
Reaksi tahap (2) berlangsung sangat lambat, sehingga perlu ditambahkan 

katalis vanadium (V) oksida, V2O5.

b. Proses Haber-Bosch (pembuatan amonia)

Amonia adalah salah satu senyawa yang sangat dibutuhkan dalam 

industri pupuk.Senyawa ini dibuat melalui reaksi antara gas nitrogen dan gas 

hidrogen.

( ) + 3 ( ) → 2 ( )
Reaksi tersebut berjalan sangat lambat pada suhu rendah, sedangkan 

pada suhu tinggi gas NH3 yang dihasilkan cenderung terurai kembali menjadi 

gas nitrogen dan gas hidrogen. Atas dasar itulah, diperlukan suatu kondisi yang 

memungkinkan agar reaksi dapat berlangsung cepat pada suhu rendah.



Setelah melakukan penelitian yang cukup lama, pada tahun 1905 Fritz 

Haber berhasil menemukan cara membuat gas NH3 yang efisien, yaitu dengan 

menambahkan katalis berupa serbuk besi (besi plus). Katalisator ini dibuat dari 

besi yang dicampur dengan sedikit kalium oksida dan alumunium. Penambahan 

katalisator Fe tersebut menyebabkan produksi gas amonia dapat berlangsung 

efektif pada suhu 500oC. Proses ini selanjutnya dikenal dengan Proses Haber.



Lampiran 8
INSTRUMEN

LEMBAR VALIDASI LEMBAR KERJA SISWA

Mata Pelajaran : Kimia

Satuan Pendidikan : SMA

Kelas/Semester : XI IPA/1

Materi Pokok : Laju reaksi

Petunjuk:

1. Beri penilaian pada kolom skala penilaian dengan tanda cek (√) sesuai dengan yang 

bapak/ibu anggap benar.

2. Keterangan skala penilaian adalah 1 = sangat kurang, 2 = kurang, 3 = cukup, 4 = 

baik, 5 = sangat baik.

3. Jika validator mengganggap perlu ada revisi, mohon memberi revisi pada bagian 

saran atau menuliskan langsung pada naskah yang divalidasi.

No. Aspek yang diamati
Skor

5 4 3 2 1
1. Format LKS √
2. Penggunaan gambar dan ilustrasi √
3. Keterbacaan/ bahasa LKS √
4. Kesesuaian materi LKS dengan tujuan pembelajaran √
5. Kesesuaian materi LKS dengan indikator pembelajaran √

Saran

Lembar kerja siswa ini sudah layak untuk digunakan.

Validator,

Risnawati, S.Pd
NIP: 197310142006042008

        
NIP: 



Lampiran 9

LKS PERTEMUAN 1
Sekolah : SMAN 7 Mataram

Kelas : XI IPA 1 (Kelas Eksperimen)

Standar 

Kompetensi

: Memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia dan 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.

Indikator :  Menghitung konsentrasi larutan (kemolaran larutan).

 Menghitung laju reaksi.

Materi :  Molaritas (Konsentrasi)

 Konsep Laju Reaksi

MOLARITAS

Molaritas atau kemolaran merupakan satuan kepekatan atau konsentrasi suatu 

larutan. Molaritas didefinisikan sebagai banyaknya mol zat terlarut dalam satu liter 

larutan. Molaritas dilambangkan dengan notasi M dan satuannya adalah mol/liter. 

Rumus yang digunakan untuk mencari molaritas larutan adalah:

=
Jika zat yang akan dicari molaritasnya ada dalam satuan gram dan volumenya 

dalam mililiter, maka molaritasnya dapat dihitung dengan rumus:

= 		 	1000 						 						 	= 	 	 	1000

dengan:
M   = molaritas (mol/liter)



n    = mol zat terlarut (mol)
V   = volume larutan (liter)
g    = massa zat terlarut (gram)
Mr  = massa molekul relatif zat terlarut

Seringkali di laboratorium, larutan yang tersedia mempunyai molaritas tidak 

sesuai dengan yang kita kehendaki. Jika larutan yang tersedia mempunyai molaritas 

yang lebih besar dari yang kita butuhkan, maka kita harus melakukan pengenceran. 

Pengenceran menyebabkan volume dan molaritas larutan berubah tetapi jumlah mol zat 

terlarut tidak berubah. Rumus yang digunakan adalah:

=
Dengan = volume larutan sebelum pengenceran

= volume larutan setelah pengenceran
= Molaritas larutan sebelum pengenceran
= Molaritas larutan setelah pengenceran

Konsep laju reaksi
Laju reaksi didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi reaktan atau produk tiap 

satuan waktu. Definisi ini dapat juga dituliskan sebagai berikut: 

Laju = 
	 	
	 	

Selama reaksi berlangsung, konsentrasi pereaksi berkurang, sedangkan 

konsentrasi produk bertambah. Keadaan ini dapat digambarkan seperti dalam grafik 

dibawah.

Contoh untuk suatu reaksi sederhana dimana molekul A diubah menjadi molekul B, 
persamaan reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. 



A    →				B
Secara umum, untuk reaksi  A    →				B, laju reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut.

Dari gambar 1 terlihat bahwa konsentrasi reaktan semakin berkurang, sehingga 

laju reaksinya adalah berkurangnya konsentrasi R setiap satuan waktu, sehingga 

dirumuskan sebagai:

= −∆[ ]∆
Dengan: ∆[ ] = perubahan konsentrasi reaktan (M)∆ = perubahan waktu (detik)

= laju reaksi (M.detik-1)
Tanda (-) artinya berkurang.

Berdasarkan gambar 1 terlihat bahwa produk semakin bertambah, sehingga laju 

reaksinya adalah bertambahnya konsentrasi P setiap satuan waktu, dirumuskan 

sebagai:

= +∆[ ]∆
Dengan: ∆[ ] = perubahan konsentrasi produk (M)∆ = perubahan waktu (detik)

= laju reaksi (M.detik-1)
Tanda (+) artinya bertambah.



CONTOH :
1. Jika anda memiliki 505 mL larutan NaOH 0,125 M dan anda akan 

mengencerkannya menjadi tepat 0,100 M. Berapa banyak air yang harus 

ditambah?

JAWABAN :
1. Diketahui           : V1 NaOH = 505 mL

  M1 NaOH = 0,125 M

  M2 HCl = 0,100 M

Ditanyakan :V air yang ditambahkan = ?

Penyelesaian :

	=
0,125	 	505 = 0,100

INFO KIMIA
Ledakan bom, petasan, dan pembakaran zat organik merupakan reaksi kimia yang 
berjalan sangat cepat. Di alam, ada reaksi kimia yang berjalan cepat dan ada pula 
yang berjalan lambat atau bahkan sangat lambat. Reaksi peluruhan zat radioaktif 
merupakan salah satu contoh reaksi yang berjalan sangat lambat sampai jutaan 
tahun. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kecepatan reaksi dan bagaimana 
logikanya? Hal ini akan dapat kalian jawab setelah mempelajari subbab ini dengan 
seksama

Reasi kimia berlangsung sangat lambat

Tembaga adalah logam yang tahan 

terhadap karat. Tembaga bereaksi 

secara lambat dengan kelembapan dan 

CO2 di udara membentuk karbonat 

hijau terhidrasi. Lapisan hijau tersebut 

sering terlihat pada lapisan tembaga. 

Dikawasan industry, tembaga sulfat 

dapat terbentuk karena sulfur dioksida 

diudara. Senyawa ini menyebabkan 

terjadinya hujan asam yang 

merusakkan pohon-pohon. 



= 0,125	 	5050,100 = 631,25	
ℎ = 	 −

= 631,25 − 505 = 126,25	



LATIHAN :

Dikusikanlah dengan kelompokmu !!!!

1. Berapakah molaritas larutan yang dibuat dengan cara melarutkan 2,925 g NaCl 

dalam 100 mL akuades ?

2. Asam sulfat pekat memiliki kadar 98 %. Jika massa jenisnya 1,8 g/mL, 

berapakah molaritas asam sulfat tersebut ?

3. Berikan dua contoh reaksi yang berlangsung cepat dan dua contoh reaksi yang 

berlangsung lambat!

4. Pada saat pemakaian detergent untuk mencuci, apa yang akan terjadi jika jumlah 

detergent yang digunakan terlalu sedikit? Jelaskan!

5. Dalam ruang 10 liter berlangsung penguraian N2O4 menurut reaksi ( ) →
( ). Jika mula-mula dimasukkan 4 mol N2O4 dalam waktu 10 detik N2O4

tersisa 2 mol. Berdasarkan data tersebut, tentukan laju reaksi terbentuknya NO2!



LKS LAJU REAKSI

PERTEMUAN 2

Sekolah : SMAN 7 Mataram

Kelas : XI IPA 1 (Kelas Eksperimen)

Standar 

Kompetensi

: Memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya, serta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari dan industri.

Kompetensi Dasar : 3.1 Mendeskripsikan pengertian laju reaksi dengan melakukan 

percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju 

reaksi.

3.2 Memahami teori tumbukan (tabrakan) untuk menjelaskan 

faktor-faktor penentu laju dan orde reaksi, dan terapannya 

dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator :  Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi 

(konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis).

 Menjelaskan pengaruh konsentrasi, luas permukaan 

bidang sentuh, dan suhu terhadap laju reaksi berdasarkan 

teori tumbukan.

 Menjelaskan pengertian, peranan katalisator dan energi 

pengaktifan.

Materi : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laju Reaksi dan Teori 

Tumbukan



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LAJU REAKSI

1. Konsentrasi 

Pada umumnya reaksi akan berlangsung lebih cepat jika konsentrasi 

pereaksi diperbesar. Zat yang konsentrasinya besar mengandung jumlah partikel 

yang lebih banyak, sehingga partikel-partikelnya tersusun lebih rapat dibanding 

zat yang konsentrasinya rendah. Partikel yang susunannya lebih rapat akan lebih 

sering bertumbukan dibanding dengan partikel yang susunannya renggang, 

sehingga kemungkinan terjadinya reaksi makin besar.

2. Luas permukaan bidang sentuh

Luas permukaan bidang sentuh antara zat-zat yang bereaksi merupakan 

suatu faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi bagi campuran reaksi yang 

heterogen, misalnya antara zat padat dan gas, zat padat dengan larutan, dan dua 

macam zat cair yang tak dapat dicampur. Reaksi kimia dapat berlangsung jika 

molekul-molekul, atom-atom, atau ion-ion dari zat-zat pereaksi terlebih dahulu 

bertumbukan. Hal ini terjadi jika antara zat-zat yang akan bereaksi terjadi 

kontak. Semakin luas permukaan bidang sentuh antara zat-zat yang bereaksi, 

semakin banyak molekul-molekul yang bertumbukan dan semakin cepat 

reaksinya.

3. Suhu (temperatur)

Umumnya semakin tinggi suhu semakin mempercepat terjadinya  reaksi. 

Hal ini dengan bertambahnya suhu maka energy kinetik pada partikel reaktan 

semakin besar. Akibatnya, gerakan antar molekul akan semakin acak, sehingga 

kemungkinan terjadi tumbukan terjadi tumbukan antar molekul akan semakin 

besar.

4. Katalis



Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi tidak 

mengalami perubahan kimia secara kekal atau permanen sehingga pada akhir 

reaksi zat tersebut dapat diperoleh kembali. Fungsi katalis adalah menurunkan 

energi aktivasi, sehingga jika ke dalam suatu reaksi ditambahkan katalis, maka 

reaksi akan lebih mudah terjadi. Hal ini disebabkan karena zat-zat yang bereaksi 

akan lebih mudah melampaui energi aktivasi.

TEORI TUMBUKAN

Menurut teori ini, reaksi berlangsung karena ada tumbukan antar partikel reaktan. 

Namun, tidak setiap tumbukan partikel menghasilkan reaksi. Tumbukan yang 

menghasilkan reaksi adalah tumbukan yang memiliki energy minimum tertentu. 

Energy minimum itu disebut energy aktivasi (Ea) dan tumbukannya disebut 

tumbukn efektif.

11. Pengaruh konsentrasi

Dalam konsentrasi yang besar, jumlah partikel per satuan volume juga besar. 

Kemungkinan terjadinya tumbukan antarpartikel di dalamnya lebih besar jika 

dibandingkan dengan yang terjadi pada konsentrasi yang rendah. Dengan demikian, 

makin besar konsentrasi zat yang bereaksi, makin banyak partikel yang bereaksi 

persatuan waktu dan makin besar laju reaksinya, disebabkan karena semakin sering 

terjadinya tumbukan antarpartikel.

(a) Jalanan lengang
(b) Jalanan macet



Coba perhatikan gambar di atas. Gambar (a) menunjukkan jalanan yang sepi 

dari kendaraan dan gambar (b) menunjukkan jalanan yang penuh dengan kendaraan. 

Menurutmu, kondisi jalanan yang seperti apakah yang lebih memungkinkan 

terjadinya tabrakan? Gambar (a) ataukah gambar (b)? Hal tersebut dapat 

dianalogikan dengan konsentrasi suatu zat. Zat yang konsentrasinya tinggi lebih 

memungkinkan untuk terjadinya tumbukan antarpartikel yang lebih besar dari zat 

tersebut, sama halnya dengan jumlah (konsentrasi) kendaraan di jalan.

12. Pengaruh luas permukaan

Reaksi kimia dapat terjadi antara reaksi satu fasa maupun beda fasa. Pada 

reaksi yang berlangsung pada lebih dari satu fasa, tumbukan antarpartikel atau 

reaksi terjadi pada permukaan bidang sentuh. Jika luas permukaan ini diperbanyak, 

dengan jalan memperkecil ukuran partikel, maka laju reaksi menjadi lebih cepat.

Makin luas permukaan sentuhan antara zat-zat pereaksi, makin banyak 

moleku-molekul pereaksi yang bertumbukan. Dengan demikian, kemungkinan 

terjadi reaksi semakin besar sehingga reaksi lebih cepat berlangsung.



Coba ambil selembar kertas dari bukumu. Jika kamu tidak melipat kertas 

itu, dapatkah kamu menggenggam seluruh bagiannya dengan tanganmu? Sekarang 

potong kertas itu agar menjadi bagian-bagian kecil dan cobalah untuk 

menggenggamnya. Apakah kamu bisa menggenggam seluruh bagian kertas kecil 

itu?

Kertas yang masih utuh (sebelum dipotong) memiliki luas permukaan yang lebih 

besar dan luas permukaan bidang sentuh yang lebih kecil jika dibandingkan dengan 

kertas yang sudah dipotong. Zat yang memiliki luas permukaan bidang sentuh yang 

besar, akan lebih banyak mengalami tumbukan dengan zat pereaksi disebabkan 

luasnya permukaan bidang sentuh yang dapat berinteraksi dengan zat pereaksi 

tersebut.

Sumber : Asfiatulmuadah.blogspot.com



13. Pengaruh suhu

Kenaikan suhu mempercepat reaksi karena dengan kenaikan suhu gerakan 

partikel semakin cepat. Energi kinetik partikel-partikel semakin bertambah sehingga 

makin banyak terjadi tumbukan yang efektif. Dengan demikian, makin banyak 

partikel-partikel yang bereaksi.

Pada umumnya reaksi kimia akan berlangsung dua kali lebih cepat, apabila 

suhu dinaikkan 10⁰C. Jika dimisalkan laju reaksi pada saat t1⁰C = v1 dan laju reaksi 

setelah dinaikkan suhunya t2⁰C = v2, maka laju reaksi setelah dinaikkan suhunya 

atau v2 tersebut dapat dirumuskan sebagai (Utami dkk, 2009) :

= 	2 ∆ 	 	
14. Pengaruh katalis

Katalis adalah zat yang dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengakibatkan 

perubahan kimia yang kekal bagi zat itu sendiri. Setelah reaksi kimia berlangsung, 

katalis terdapat kembali dalam keadaan dan jumlah yang sama dengan sebelum 

reaksi. Telah dijelaskan bahwa agar reaksi terjadi, partikel-partikel zat harus 

memiliki energi minimum tertentu yang disebut energi pengaktifan. Dalam hal ini, 

katalis berfungsi untuk menurunkan sejumlah energi pengaktifan agar reaksi dapat 

berlangsung. Energi pengaktifan suatu reaksi menjadi lebih rendah jika 

menggunakan katalis. Hal ini mengakibatkan tumbukan yang menghasilkan reaksi 

atau tumbukan efektif menjadi lebih sering terjadi, sehingga reaksi menjadi lebih 

cepat. Peranan katalis dalam menurunkan energi pengaktifan ditunjukkan pada 

grafik berikut.



Info kimia Enzim mempunyai peranan penting 

dalam pengolahan pangan. Banyak produk 

pangan yang melibatkan enzim selama 

proses pengolahannya seperti yoghurt, 

keju,bir, roti, dan jus buah. Pada pengolahan 

roti, ditambahkan enzim untuk 

meningkatkan mutu roti dan mempercepat 

proses pengembangan adonan. Enzim α -

amylase berperan untuk merusak granula 

pati menghasilkan amilosa yang terlarut 

sebagai substrat enzim pada degradasi 

amilosa Protease. Penambahan enzim ini 

bertujuan untuk memperpendek waktu 

proses pencampuran adonan roti (mixing 

time) dan mempercepat terbentuknya 

konsistensi adonan roti. 

LATIHAN :



1. Mengapa jika kamu membuat larutan gula dengan air panas, maka gula akan larut 

lebih cepat daripada jika kamu melarutkannya di dalam air dingin? Jelaskan!

2. Berikan minimal 3 contoh aplikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi 

yang dapat kamu temui dalam kehidupan sehari-hari!

3. Pada gambar di bawah ini manakah yang memiliki kemungkinan terjadi reaksi lebih 

cepat berlangsung ? jelaskan !

(a) (b)



LKS PERTEMUAN 3

Sekolah : SMAN 7 Mataram

Kelas : XI IPA 1 (Kelas Eksperimen)

Standar 

Kompetensi

: Memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya, serta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari dan industri.

Kompetensi Dasar : Memahami teori tumbukan (tabrakan) untuk menjelaskan 

faktor-faktor penentu laju dan orde reaksi, dan terapannya 

dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator :  Menetukan persamaan laju reaksi.

 Menentukan orde reaksi dan waktu reaksi.

Materi : Persamaan Laju Reaksi dan Orde Reaksi

PERSAMAAN LAJU REAKSI DAN ORDE REAKSI

Persamaan Laju Reaksi dan Orde Reaksi

Pada reaksi:

xA + yB pC + qD

Persamaan laju reaksinya dapat ditulis sebagai:

= . [ ] . [ ]
Persamaan seperti di atas disebut persamaan laju reaksi atau hukum laju 

reaksi. Persamaan laju reaksi seperti itu menyatakan hubungan antara konsentrasi 

pereaksi dengan laju reaksi. Bilangan pangkat pada persamaan di atas disebut 



sebagai orde reaksi atau tingkat reaksi pada reaksi yang bersangkutan. Jumlah 

bilangan pangkat konsentrasi pereaksi-pereaksi disebut sebagai orde reaksi total. 

Artinya, reaksi berorde x terhadap pereaksi A dan reaksi berorde y terhadap 

pereaksi B, orde reaksi total pada reaksi tersebut adalah (x+y). Faktor k yang 

terdapat pada persamaan tersebut disebut tetapan reaksi. Harga k ini tetap untuk 

suatu reaksi, dan hanya dipengaruhi oleh suhu dan katalis.

Pada umunya, harga orde reaksi merupakan bilangan bulat sederhana, yaitu 1, 

2, atau 3, tetapi kadang-kadang juga terdapat pereaksi yang mempunyai orde reaksi 

0, , atau bahkan negatif. Orde reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi 

pereaksi pada laju reaksi. Beberapa orde reaksi yang umum terdapat pada 

persamaan reaksi kimia beserta maknanya sebagai berikut: Reaksi orde nol 

merupakan reaksi-reaksi yang mempunyai kecepatan reaksi tetap, dan tidak 

dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan. Pada reaksi ini, kecepatan reaksi ditentukan 

oleh faktor lain seperti intensitas sinar atau katalis.

8. Orde reaksi nol

Reaksi orde nol merupakan reaksi-reaksi yang mempunyai kecepatan reaksi 

tetap, dan tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan. Pada reaksi ini, kecepatan 

reaksi ditentukan oleh faktor lain seperti intensitas sinar atau katalis.

9. Orde reaksi satu

Suatu reaksi kimia dinyatakan mempunyai orde satu apabila besarnya laju 

reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi pereaksi. Artinya, jika 



konsentrasi pereaksi dinaikkan dua kali semula, maka laju reaksi juga akan 

meningkat besarnya sebanyak (2)1 atau 2 kali semula juga.

10. Orde reaksi dua

Suatu reaksi dikatakan mempunyai orde dua apabila besarnya laju reaksi 

merupakan pangkat dua dari peningkatan konsentrasi pereaksinya. Artinya, jika 

konsentrasi pereaksi dinaikkan 2 kali semula, maka laju reaksi akan meningkat 

sebesar (2)2 atau 4 kali semula. Apabila konsentrasi dinaikkan 3 kali semula 

maka laju reaksi akan menjadi (3)2 atau 9 kali semula.

11. Orde reaksi negatif

Suatu reaksi kimia dikatakan mempunyai orde negatif apabila besarnya laju 

reaksi berbanding terbalik dengan konsentrasi pereaksi. Artinya, apabila 

konsentrasi pereaksi dinaikkan atau diperbesar, maka laju reaksi akan menjadi 

lebih kecil.



INFO KIMIA

Reaksi foto sintesis adalah reaksi berorde nol. Fotosintesis merupakan proses 
biologi yang dilakukan tanaman dan organisme berklorofil untuk menunjang proses 

hidupnya yakni dengan memproduksi gula (karbohidrat) pada tumbuhan hijau 
dengan bantuan energi sinar matahari. Reaksi yang mengikuti orde nol adalah 

reaksi yang tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan. Dalam proses fotosintesis, 
reaktan yang digunakan adalah karbondioksida (CO2) dan air (H2O). Namun, 

berapapun konsentrasi karbondioksida dan air yang digunakan, reaksi foto sintesis 
tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya cahaya matahari.



Waktu Reaksi

Pada umumnya reaksi kimia akan berlangsung dua kali lebih cepat, apabila 

suhu dinaikkan 10⁰C. Jika dimisalkan laju reaksi pada saat t1⁰C = v1 dan laju 

reaksi setelah dinaikkan suhunya t2⁰C = v2, maka laju reaksi setelah dinaikkan 

suhunya atau v2 tersebut dapat dirumuskan sebagai (Utami dkk, 2009) :

= 	2 ∆ 	 	 										 										= 12
∆

	



1. Tuliskan persamaan laju untuk reaksi berikut.

a. I- (aq) + OCl (aq)  →  Cl- (aq) + Ol- (aq)

b. 3O2 (g)   →2O3 (g)

c. 4NH3 (g) + 5O2(g)→   4NO(g) + 6H2O (g)

2. Pada reaksi2	 ( ) + 2	 ( ) → 2	 ( ) + ( ) diperoleh data sebagai 

berikut:

Percobaan ke [NO] M [H2] M v (M/s)

1 0,5 0,5 0,5

2 1 0,5 2

3 1,5 1 9

4 1 1,5 6

Berdasarkan data tersebut, tentukan orde reaksi dan persamaan laju reaksinya! 

Jawaban:

1.

a. Laju = -
∆[ ]
∆ = -

∆[ ]
∆ = 

∆[ ]
∆ = 

∆[ ]
∆

b. Laju = -
∆[ ]
∆ =  

∆[ ]
∆

c. Laju = -
∆[ ]
∆ = -

∆[ ]
∆ = 

∆[ ]
∆ = 

∆[ ]
∆

2. Misalnya orde reaksi NO= m dan orde reaksi H2 = n.

Untuk menentukan orde reaksi NO, dibandingkan data [H2] yang sama yaitu 

data 1 dan 2, masukkan ke persamaan laju reaksi.

	= 	 ( )
( )

( )
( )

Contoh Soal:



, = 	 , ,
,

14 = 	 12
12 = 12 											 , = 2

Untuk menentukan orde reaksi H2, bandingkan data [NO] yang sama, yaitu data 

2 dan 4, tuliskan dalam persamaan laju reaksi.

	= 	 ( )
( )

( )
( )

26 = 	 2
4

11 0,51,5
13 = 	 13
13 = 13 											 , = 1

Jadi orde reaksi NO = m = 2 dan orde reaksi H2 = n = 1.

Orde reaksi total m + n = 2 + 1 = 3

Persamaan laju reaksinya =       v = k[NO] [H ] atau

= [ ] [ ]
3. Setiap kenaikan suhu 20oC laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat dari semula. 

Jika suhu 20oC laju reaksi berlangsung 3 menit, maka berapa lama waktu yang 

dibutuhkan untuk reaksi pada suhu 80oC?

Jawaban:

ΔT = 80oC - 20oC = 60oC



= 13 	 	3	
= 13 	 	3	
= 127 	 	3	
= 	19 	



1. Setiap kenaikan suhu 10oC kecepatan reaksi menjadi 2 kali lebih cepat dari semula. 

Jika pada suhu 20oC kecepatan reaksi berlangsung selama 16 menit, maka hitung 

kecepatan reaksi pada suhu 80oC!

2. Suatu reaksi + → + mempunyai data sebagai berikut.

Percobaan [A] M [B] M v (M/s)

1 X Y V

2 2x 2y 4v

3 4x Y V

4 4x 4y 16v

Tuliskan persamaan kecepatan laju dari reaksi di atas!

3. Pada reaksi 2 ( ) + 2 ( ) → 2	 ( ) + 	 ( ) kecepatannya adalah v = k 

[H2][NO]2 dengan k = 1 x 10-6. Jika dalam suatu wadah bervolume 4 L direaksikan 4 

mol H2 dan 2 mol NO, hitung laju reaksi saat 60% NO bereaksi!

latihan



KUNCI JAWABAN LKS PERTEMUAN 3

1. Dik: to = 16 menit

ΔT = 80oC – 10oC = 70oC

Dit: kecepatan reaksi pada suhu 80oC = ?

Jawab:

= 12
∆

	16
= 12 	 	16
= 	 12 	16
= 1128 	 	16
= 18 	

2. Dik: 

Percobaan [A] M [B] M v (M/s)

1 X y V

2 2x 2y 4v

3 4x y V

4 4x 4y 16v

Dit: Persamaan kecepatan laju reaksinya = ?

Jawab:

o Menentukan orde reaksi A menggunakan data 1 dan 3

4 = 	
14 = 	1



= 0
o Menentukan orde reaksi B menggunakan data 3 dan 4

4 = 	 16
14 = 	 116
= 2

Sehingga persamaan laju reaksinya adalah = 	[ ]
3. Dik: Reaksi 2 ( ) + 2 ( ) → 2	 ( ) + 	 ( )

v = k [H2][NO]2

k = 1 x 10-6

Volume = 4 liter

Mol H2 = 4 mol

Mol NO = 2 mol

Dit: laju reaksi saat 60% NO bereaksi = ?

Jawab: 

Laju reaksi saat 60% NO bereaksi:

= 	[ ]	 	[ ]
= (1	 	10 )	 	 2,8	4	 	 	 0,8	4	
= 2,8	 	10



LKS PERTEMUAN 4

Sekolah : SMAN 7 Mataram

Kelas : XI IPA 1 (Kelas Eksperimen)

Standar 

Kompetensi

: Memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya, serta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari dan industri.

Kompetensi Dasar : Memahami teori tumbukan (tabrakan) untuk menjelaskan 

faktor-faktor penentu laju dan orde reaksi, dan terapannya 

dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator : Menjelaskan peranan katalis dalam makhluk hidup dan 

industri.

Materi : Peranan katalis dalam makhluk hidup dan industri.

PERANAN KATALIS DALAM MAKHLUK HIDUP DAN 
INDUSTRI

 Jenis-Jenis Katalis

5. Katalis Homogen

Katalis homogen  merupakan katalis yang mempunyai fasa yang sama 

dengan reaktan dan produk reaksi. Proses katalisis terjadi melalui 

perubahan senyawa , dari senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa 

yang lebih kompleks yang menyebabkan  terjadinya pengubahan susunan 

molekul dan ligan Katalis.

6. Katalis Heterogen

Katalis heterogen adalah katalis yang berbeda fase dengan pereaksi 

dan produk. Katalis ini biasanya padatan dalam pereaksi gas atau cairan, 



dan reaksi terjadi pada permukaan katalis heterogen. Untuk alasan ini, 

katalis biasanya dipecah-pecah menjadi butiran halus.

7. Autokatalis

Autokatalis adalah zat hasil reaksi yang bertindak sebagai katalis. 

Contohnya yaitu CH3COOH yang dihasilkan dari reaksi metil asetat dengan 

air merupakan autokatalis reaksi tersebut. Dengan terbentuknya 

CH3COOH, reaksi menjadi bertambah cepat.

8. Biokatalis

Biokatalis adalah katalis yang bekerja pada proses metabolisme, yaitu 

enzim. Contoh: enzim hidrolase mempercepat pemecahan bahan makanan 

melalui reaksi hidrolisis.

 Peranan Katalis dalam Makhluk Hidup

Telah diketahui bahwa laju reaksi akan meningkat secara tajam dengan 

naiknya suhu. Jika reaksi tertentu tidak cukup cepat pada suhu normal, kita 

dapat mempercepat lajunya dengan meningkatkan suhu reaksi. Namun 

demikian, terkadang upaya ini tidak layak dilakukan. Misalnya, sel mahluk 

hidup dirancang untuk beroperasi pada suhu sekitar 37oC. Akan tetapi, banyak 

reaksi biokimia dalam tubuh yang akan berlangsung terlalu lambat pada suhu ini 

bila tidak ada campur tangan zat lain.

Dalam tubuh kita, berbagai proses biokimia dipercepat oleh katalis yang 

disebut enzim (biokatalis). Enzim-enzim ini selalu bekerja secara spesifik; suatu 

reaksi hanya dapat dipercepat oleh enzim tertentu, ibarat lubang kunci dengan 

anak kuncinya. Enzim membentuk kompleks dengan substrat (zat yang akan 

dipercepat reaksinya), lalu kompleks itu terurai menghasilkan zat yang 

diinginkan, sedangkan enzim dikembalikan lagi ke bentuknya semula.

Contoh:

• Enzim oksidase mempercepat reaksi oksidasi



• Enzim hidrolase mempercepat pemecahan bahan makanan melalui reaksi 

hidrolisis.

 Peranan Katalis dalam Industri

Dalam proses industri, penggunaan suhu yang lebih tinggi untuk 

mempercepat reaksi seperti proses Haber untuk sintesis ammonia bias saja 

dilakukan, akan tetapi biaya operasionalnya akan menjadi sangat mahal. Di 

dalam industri kimia, meningkatkan suhu berarti menambah biaya untuk 

pasokan energi. Oleh karena itu, diperlukan suatu zat yang mampu mempercepat 

reaksi tanpa harus meningkatkan suhu atau tekanan sehingga biaya produksi 

menjadi lebih murah. Zat tersebut adalah katalis.

c. Proses kontak (pembuatan asam sulfat)

Reaksi pembuatan asam sulfat dilakukan melalui beberapa tahap:

4) + 	 →
5) 2 + → 2
6) + →

Reaksi tahap (2) berlangsung sangat lambat, sehingga perlu ditambahkan 

katalis vanadium (V) oksida, V2O5

d. Proses Haber-Bosch (pembuatanamonia)

Amonia adalah salah satu senyawa yang sangat dibutuhkan dalam 

industry pupuk. Senyawa ini dibuat melalui reaksi antara gas nitrogen dan 

gas hidrogen.

( ) + 3 ( ) → 2 ( )
Reaksi tersebut berjalan sangat lambat pada suhu rendah, sedangkan 

pada suhu tinggi gas NH3 yang dihasilkan cenderung terurai kembali 

menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen. Atas dasar itulah, diperlukan suatu 



kondisi yang memungkinkan agar reaksi dapat berlangsung cepat pada suhu 

rendah.

Setelah melakukan penelitian yang cukup lama, pada tahun 1905 

Fritz Haber berhasil menemukan cara membuat gas NH3 yang efisien, yaitu 

dengan menambahkan katalis berupa serbuk besi (besi plus). Katalisator ini 

dibuat dari besi yang dicampur dengan sedikit kalium oksida dan 

alumunium. Penambahan katalisator Fe tersebut menyebabkan produksi gas 

ammonia dapat berlangsung efektif pada suhu 500oC. Proses ini selanjutnya 

dikenal dengan Proses Haber.



LATIHAN SOAL:
1. Berikan contoh lain penggunaan katalis dalam bidang industri!

2. Berikan contoh penggunaan katalis yang sering kamu temui dalam kehidupan 

sehari-hari dan jelaskan kegunaannya!

Pembuatan Keju
Pada umumnya keju disukai banyak orang. Keju 

dibuat dari air susu yang diasamkan dengan 

memasukkan bakteri, yaitu Lactobacillus 

bulgarius dan Streptococcus thermophillus 

sebagai biokatalis untuk mempercepat proses 

fermentasi.

Untuk mengubah gula susu (laktosa) menjadi asam susu (asam laktat), susu dipanaskan terlebih 

dahulu pada suhu tertentu dengan maksud untuk membunuh bakteri yang berbahaya agar 

berhasil dalam proses pembuatannya. Selanjutnya, ditambahkan campuran enzim yang 

mengandung renin untuk menggumpalkan susu sehingga terbentuk lapisan, yaitu berupa cairan 

susu yang harus dibuang, sedangkan bagian yang padat diperas dan dipadatkan. Enzim tersebut 

akan menambah aroma dan rasa, juga akan mencerna protein dan lemak menjadi asam amino.



Lampiran 10
SOAL-SOAL POST-TEST 

(Sebelum Valid)

1. Kenaikan suhu umumnya meningkatkan laju reaksi. Alasan yang tepat untuk 

menjelaskan hal tersebut adalah . . .

a. Energi kinetik dari molekul-molekul menurun

b. Kenaikan suhu menghasilkan reaksi bolak-balik

c. Kecepatan molekul-molekul menjadi sama

d. Energi kinetik dari molekul-molekul meningkat

e. Kenaikan suhu memperkecil energi aktivasi

2. Konsentrasi larutan yang di buat dari 25 gram padatan CaCO3 dan dilarutkan 

dalam air hingga volume larutan menjadi 500 mL adalah . . . M. (Ar Ca = 40, C 

= 12, O = 16)

a. 0,05 M d. 0,025 M 

b. 0,25 M e. 5 M

c. 0,5 M

3. Perhatikan tabel berikut!

Percobaan
Massa / bentuk 

zat A
Konsentrasi B 

(M)
Waktu (s)

Suhu 
(oC)

1 5 gram larutan 0,25 15 25
2 5 gram serbuk 0,5 12 25
3 5 gram larutan 0,5 7 25
4 5 gram padatan 0,5 20 25
5 5 gram serbuk 0,5 8 35

Dari kelima data percobaan diatas, kombinasi faktor yang dapat mempercepat 

pembentukan produk adalah reaksi nomor . . .

a. 2 d. 5

b. 3 e. 1

c. 4



4. Untuk membuat 500 mL larutan H2SO4 0,05 M dibutuhkan larutan H2SO4 5 M 

sebanyak…..mL

a. 5 mL d. 15 mL

b. 10 mL e. 5,5 mL

c. 2,5 M

5. Perhatikan data di bawah ini !

No Besi 0,2 gram [HCl]

1. Serbuk 3 M
2. Serbuk 2 M
3. 1 keping 3 M
4. 1 keping 2 M
5. 1 keping 1 M

Pada percobaan nomor 1 dan nomor 3, faktor yang berpengaruh terhadap laju 

reaksi adalah . . .

a. Konsentrasi HCl d. Katalis

b. Sifat-sifat reaktan e. Luas permukaan bidang sentuh

c. Suhu

6. Pada reaksi:

CaCO3 (s) + 2 HCl(aq) CaCl2 (aq) + H2O (l) + CO2 (g)

Faktor-faktor berikut mempengaruhi laju reaksi, kecuali . . .

a. Luas permukaan kalsium karbonat

b. Konsentrasi asam klorida

c. Suhu larutan asam klorida

d. Jumlah H2O yang dihasilkan

e. Penambahan katalis

7. Diagram energi untuk suatu reaksi tanpa katalis ditunjukkan oleh grafik di 

bawah ini:



Reaksi tersebut diulang dengan menggunakan suatu katalis. Apakah pengaruh 

adanya katalis dalam reaksi tersebut terhadap nilai Ea dan ΔH ?

Ea ΔH

A. Tidak berubah Menurun

B. Menurun Tidak berubah

C. Menurun Menurun

D. Meningkat Menurun

E. Meningkat Meningkat

8. Energi minimum yang diperlukan oleh suatu reaksi agar dapat berlangsung 

disebut energi. . .

a. Potensial 

b. Gerak

c. Kinetik

d. Reaksi

e. Aktivasi

9. Volume asam klorida 37% dengan massa jenis 1,19 kgL-1 yang dibutuhkan 

untuk membuat 120 mL larutan dengan konsentrasi 0,5 M adalah . . . mL. (Ar H 

= 1, Cl = 35,5)



a. 49,7 mL d. 0,497 mL

b. 4,97 mL e. 0,0497 mL

c. 497 mL

10. Perhatikan pernyataan berikut :

I. Energi kinetik partikel reaktan meningkat

II. Jumlah partikel reaktan per volume bertambah

III. Frekuensi tumbukan antara partikel dari reaktan meningkat

IV. Energi aktivasi partikel reaktan meningkat

Berdasarkan teori tumbukan, efek yang muncul karena adanya peningkatan suhu 

pada partikel reaktan adalah . . .

a. I dan II d. II dan IV

b. I dan III e. I dan IV

c. II dan III

11. Dari reaksi 2 + 	→ 	 , diperoleh laju reaksi = 0,8	[ ][ ] . Ke dalam 

wadah 4 liter dimasukkan 4,8 mol zat A dan 3,2 mol zat B. Laju reaksi setelah 

25% zat A bereaksi adalah . . .

a. 3,042 M/s d. 30.42 M/s

b. 0,3042 M/s e. 304,2 M/s

c. 0,03042 M/s

12. Dalam tabung LPG terdapat gas metana (CH4). Jika volume LPG adalah 15 liter 

dan diketahui berat CH4 adalah 16 gram, maka konsentrasi CH4 adalah . . . (Ar 

C =12, H = 1)

a. 6,7 mol/L d. 0.0067 mol/L

b. 0,67 mol/L e. 0,00067 mol/L

c. 0,067 mol/L

13. Reaksi antara logam magnesium dengan larutan HCl adalah sebagai berikut :

Mg(s) + 2 HCl(aq) MgCl2 (aq) + H2 (g)



1) Meningkatkan konsentrasi larutan HCl

2) Meningkatkan suhu reaksi

3) Menggunakan pita magnesium

4) Menghilangkan gas hidrogen dari reaksi

14. Reaksi antara asam sulfat dengan magnesium karbonat di bawah ini dibuat pada 

berbagai macam kondisi. Kondisi yang menghasilkan laju reaksi optimum 

adalah…

a. d.

b. e.

c.



15. Diketahui laju reaksi meningkat dua kali lipat pada setiap kenaikan suhu 15oC. 

Jika pada suhu 25oC reaksi berlangsung selama 240 sekon, waktu 

berlangsungnya reaksi pada suhu 100oC adalah . . . sekon.

a. 7500 d. 0,75

b. 75 e. 7,5

c. 750

16. Dalam suatu pabrik, proses pembuatan SO3 menggunakan suatu katalis yaitu 

vanadium pentaoksida menurut persamaan reaksi: 

SO2 (g) + O2 (g) 2 SO3 (g)

Fungsi katalis dalam reaksi tersebut adalah . . .

a. Meningkatkan hasil reaksi

b. Meningkatkan jumlah tumbukan partikel-partikel pereaksi

c. Menurunkan energi aktivasi

d. Meningkatkan energi kinetik pereaksi

e. Memperbesar luas permukaan pereaksi

17. Suatu reaksi + → + mempunyai data sebagai berikut:

Percobaan [A] [B] Laju
1 X Y v
2 2x 2y 4v
3 4x Y v
4 4x 4y 16v

Persamaan laju reaksi yang tepat dari data di atas adalah. . .

a. = [ ][ ]
b. = [ ] [ ]
c. = [ ]
d. = [ ]
e. = [ ]



Dari perlakuan di atas yang dapat meningkatkan tumbukan antara pereaksi 

adalah . . .

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

b. 3 dan 4 e. 1, 3, dan 4

c. 1, 2, dan 3

18. Data percobaan penentuan laju reaksi + 	→
No. [P] M [Q] M Laju Reaksi (M/s)

1. 0,40 0,20 0,096

2. 0,80 0,20 0,384

3. 0,20 0,40 0,048

4. 0,40 0,80 0,192

5. 0,20 0,20 0,024

Dari data di atas, orde reaksi terhadap P adalah…

a. 1 c. 3 e. 0 

b. 2 d. 

19. Perhatikan pernyataan di bawah ini!

I. Vanadium oksida digunakan dalam reaksi pembentukan asam sulfat.

II. Enzim oksidase berfungsi untuk mempercepat reaksi oksida.

III. Enzim hidrolase mempercepat pemecahan bahan makanan melalui 
reaksi hidrolisis.

IV. Platina digunakan dalam reaksi pembuatan asan nitrat (HNO3).

Dari pernyataan di atas, yang merupakan peranan katalis dalam makhluk hidup 

adalah . . .

a. I dan II d. III dan IV

b. I dan III e.  II dan III

c. II dan IV



20. Sebanyak 0,5 mol gas NO2 dipanaskan dalam ruangan dengan volume 5 liter 

sehingga membentuk dinitrogen pentaoksida menurut persamaan reaksi:

4	 ( ) + ( ) → 2 ( )
Dalam 20 detik pertama terbentuk 0,2 mol . Laju pengurangan 

adalah...

a. 4 x 10-1 M/detik d.  4 x 10-3 M/detik

b. 4 x 10-2 M/detik e.  4 x 10-4 M/detik

c. 4 x 103 M/detik

21. Ammonium nitrit NH4NO2 terurai menurut persamaan berikut:

	( ) → 	( ) + 	( )
Konsentrasi ammonium nitrit mula-mula adalah 0.6 M. Setelah 2 jam kemudian, 

terdapat 0.24 M. Laju peruraian ammonium nitrit dalam molar per detik adalah . 

. .

a. 5	 10 M/detik

b. 5	 10 M/detik

c. 5	 10 M/detik

d. 5	 10 M/detik

e. 5	 10 M/detik

22. Massa kristal NaOH yang dibutuhkan untuk membuat 250 mL larutan 0.1 M 

adalah . . . gr. (Mr Na=23, O=16, H=1) 

a. 1.0 c. 10 e. 0.01

b. 0.1 d. 100

23. Data percobaan untuk reaksi + → ditampilkan pada tabel berikut:

Percobaan [A] [B2] Laju Reaksi
1 0,50 2,00 8,0 x 10-4

2 0,50 1,00 2,0 x 10-4

3 1,00 1,00 2,0 x 10-4



Orde total dari reaksi tersebut adalah . . .

a. 0 d. 1/2

b. 1 e. -1

c. 2

24. Dari reaksi 2	 → 4	 + diperoleh data pembentukan senyawa 

sebagai berikut:

No. [ ] (M) Waktu (Jam)

1. 0.000 0

2. 0.020 1

3. 0.040 2

4. 0.080 4

Laju pembentukan adalah . . .

a. 5.5	 10 M/s d. 5.5	 10 M/s

b. 5.5	 10 M/s e. 5.5	 10 M/s

c. 5.5	 10 M/s

25. Laju reaksi 2 ( ) + ( ) → ( ) + 	 ( ) ditentukan dengan mengukur waktu 

yang diperlukan untuk membentuk sejumlah endapan C.

Percobaan [A] M [B2] M Waktu (s)

1 0.1 0.1 80

2 0.2 0.1 40

3 0.2 0.2 10

4 0.4 0.3 20

Persamaan laju reaksi yang tepat dari data percobaan di atas adalah . . .

a. v = k [A]2[B2]
2

b. v = k [B2]
2

c. v = k [A][B2]
2

d. v = k [A]

e. v = k [B2]



KUNCI JAWABAN SOAL POST TEST

1. D 11. B 21. D

2. C 12. C 22. A

3. D 13. B 23. C

4. A 14. B 24. B

5. D 15. E 25. C

6. D 16. C

7. B 17. D

8. E 18. B

9. B 19. E

10. B 20 B



Lampiran 11 

PERHITUNGAN VALIDITAS SOAL

 Perhitungan Soal yang Valid

Validitas soal nomor 2
Diketahui: 		= 17.206 

		= 16.405
St     = 3.475
p      = 0.78
q      = 0.21
Ditanya  : = ⋯ ?

Jawab : = 	
= 	17.206	 − 6.405

3.47
0.78
0.21

=	0.439 
Pada n = 37 dan taraf signifikan 5% diperoleh rtabel = 0,325 karena lebih besar 

dari rtabel (0,439 > 0,32 ) maka soal dikatakan valid.

(Dan seterusnya).

Jumlah soal yang valid yaitu 17 soal.



 Perhitungan Soal yang Tidak Valid

Validitas soal nomor 1
Diketahui: 

= 16.4M = 16.4
St   = 3.47
p      = 1
q      = 0

Ditanya  : = ⋯ ?
Jawab : = 	

= 	16.4 − 16.43.47 10
= 	0 0= 	0

Pada n = 37 dan taraf signifikan 5% diperoleh rtabel = 0,325, karena lebih kecil 

dari rtabel (0 < 0,325 ) maka soal dikatakan tidak valid.

(Dan seterusnya).

Jumlah soal yang tidak valid yaitu 8 soal.



Lampiran 12
INSTRUMEN

LEMBAR VALIDASI SOAL POST-TEST

Mata Pelajaran : Kimia

Satuan Pendidikan : SMA

Kelas/Semester : XI IPA /1

Materi Pokok : Laju reaksi

Petunjuk:

1. Beri penilaian pada kolom skala penilaian dengan tanda cek (√) sesuai dengan yang 

bapak/ ibu anggap benar.

2. Keterangan skala penilaian adalah 1 = sangat kurang, 2 = kurang, 3 = cukup, 4 = 

baik, 5 = sangat baik.

3. Jika validator mengganggap perlu ada revisi, mohon memberi revisi pada bagian 

saran atau menuliskan langsung pada naskah yang divalidasi.

No. Aspek yang diamati
Skor

5 4 3 2 1
1. Kesesuaian soal dengan tujuan pembelajaran √
2. Kesesuaian soal dengan indikator pembelajaran √
3. Kesesuaian soal dengan materi ikatan kimia √

Saran

Instrumen soal ini sudah layak untuk digunakan

Validator,

Risnawati, S.Pd
NIP: 197310142006042008



Lampiran 13

KISI-KISI INSTRUMEN LAJU REAKSI

Mata Pelajaran : Kimia

Kelas/Semester : XI/I

Bentuk Soal : Pilihan Ganda

Standar Kompetensi : Memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia dan 
faktor-faktor 

yang mempengaruhinya, serta penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari dan industri.

No. Sub pokok
Bahasan

Indikator No. Soal Jumlah
Soal

1. Konsentrasi 
larutan 
(kemolaran)

 Menghitung konsentrasi larutan 
(molaritas larutan) atau besaran lainnya 
yang berhubungan dengan rumus 
molaritas.

2, 4, 9*, 12, 
22

5

2. Konsep laju reaksi  Menghitung laju reaksi 20*, 21, 23* 3

3. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
laju reaksi

 Menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi laju reaksi (konsentrasi, 
luas permukaan bidang sentuh, suhu, dan 
katalis).

3*, 5, 6, 14 4

4. Teori Tumbukan  Menjelaskan pengaruh konsentrasi, luas 
permukaan bidang sentuh, dan suhu 
terhadap laju reaksi berdasarkan teori 
tumbukan.

 Menjelaskan pengertian, peranan 
katalisator dan energi pengaktifan.

1*, 10, 13*

7, 8,

5

Persamaan laju 
reaksi dan orde 
reaksi

 Menentukan persamaan laju reaksi.

 Menentukan orde reaksi dan waktu 
reaksi.

11*, 17, 25

18, 15, 24*

6

5. Peranan katalis 
dalam makhluk 
hidup dan 
industry

 Menjelaskan peranan katalis dalam 
makhluk hidup dan industry

16, 19 2

Jumlah total soal 25

Keterangan:   (*) : nomor soal tidak valid



Lampiran 14

PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL

Diketahui:∑       = 2.89
         = 9.765

n = 17
n – 1    = 17 – 1 = 16

Ditanya : − 20 = …?

Jawab:    − 20 = 	 [ ∑
]

− 20 = 	 1717 − 1 [9.76	− 	2.899.76 ]
− 20 = 	1716 [6.879.76]
− 20 = 1,06	[0.70]− 20 =0.72

Pada n = 17 diperoleh reliabilitas sebesar 0.72, karena nilai reliabilitas terletak antara 

0,61-0,80 maka dapat dikatakan reliabilitas soal tersebut tinggi.



Lampiran 15
SOAL POST-TEST

(valid)

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang benar !

26. Konsentrasi larutan yang di buat dari 25 gram padatan CaCO3 dan dilarutkan 

dalam air hingga volume larutan menjadi 500 mL adalah . . . M. (Ar Ca = 40, C 

= 12, O = 16)

d. 0,05 M d. 0,025 M 

e. 0,25 M e. 0,05 M

f. 0,5 M

27. Untuk membuat 500 mL larutan H2SO4 0,05 M dibutuhkan larutan H2SO4 5 M 

sebanyak…..mL

d. 5 mL d. 15 mL

e. 10 mL e. 5,5 mL

f. 2,5 M

28. Perhatikan data di bawah ini !

No Besi 0,2 gram [HCl]

1. Serbuk 3 M
2. Serbuk 2 M
3. 1 keping 3 M
4. 1 keping 2 M
5. 1 keping 1 M

Pada percobaan nomor 1 dan nomor 3, faktor yang berpengaruh terhadap laju 

reaksi adalah . . .

d. Konsentrasi HCl d. Katalis

e. Sifat-sifat reaktan e. Luas permukaan bidang sentuh

f. Suhu



29. Pada reaksi:

CaCO3 (s) + 2 HCl(aq) CaCl2 (aq) + H2O (l) + CO2 (g)

Faktor-faktor berikut mempengaruhi laju reaksi, kecuali . . .

a. Luas permukaan kalsium karbonat

b. Konsentrasi asam klorida

c. Suhu larutan asam klorida

d. Jumlah H2O yang dihasilkan

e. Penambahan katalis

30. Diagram energi untuk suatu reaksi tanpa katalis ditunjukkan oleh grafik di bawah 

ini:

Reaksi tersebut diulang dengan menggunakan suatu katalis. Apakah pengaruh 

adanya katalis dalam reaksi tersebut terhadap nilai Ea dan ΔH ?

Ea ΔH

a. Tidak berubah Menurun

b. Menurun Tidak berubah

c. Menurun Menurun

d. Meningkat Menurun

e. Meningkat Meningkat

31. Energi minimum yang diperlukan oleh suatu reaksi agar dapat berlangsung 

disebut energi. . .



a. Potensial 

b. Gerak

c. Kinetik

d. Reaksi

e. Aktivasi

32. Perhatikan pernyataan berikut :

V. Energi kinetik partikel reaktan meningkat

VI. Jumlah partikel reaktan per volume bertambah

VII. Frekuensi tumbukan antara partikel dari reaktan meningkat

VIII. Energi aktivasi partikel reaktan meningkat

Berdasarkan teori tumbukan, efek yang muncul karena adanya peningkatan suhu 

pada partikel reaktan adalah . . .

a. I dan II d. II dan IV

b. I dan III e. I dan IV

c. II dan III

33. Dalam tabung LPG terdapat gas metana (CH4). Jika volume LPG adalah 15 liter 

dan diketahui berat CH4 adalah 16 gram, maka konsentrasi CH4 adalah . . . (Ar 

C =12, H = 1)

a. 6,7 mol/L d. 0.0067 mol/L

b. 0,67 mol/L e. 0,00067 mol/L

c. 0,067 mol/L

34. Data percobaan penentuan laju reaksi + 	→
No. [P] M [Q] M Laju Reaksi (M/s)
1. 0,40 0,20 0,096
2. 0,80 0,20 0,384
3. 0,20 0,40 0,048

4. 0,40 0,80 0,192

5. 0,20 0,20 0,024



Dari data di atas, orde reaksi terhadap P adalah…

c. 1 c. 3 e. 0 

d. 2 d. 

35. Reaksi antara asam sulfat dengan magnesium karbonat di bawah ini dibuat pada 

berbagai macam kondisi. Kondisi yang menghasilkan laju reaksi optimum 

adalah…

a. d.

b. e.

c.



36. Diketahui laju reaksi meningkat dua kali lipat pada setiap kenaikan suhu 15oC. 

Jika pada suhu 25oC reaksi berlangsung selama 240 sekon, waktu 

berlangsungnya reaksi pada suhu 100oC adalah . . . sekon.

a. 7500 d. 0,75

b. 75 e. 7,5

c. 750

37. Dalam suatu pabrik, proses pembuatan SO3 menggunakan suatu katalis yaitu 

vanadium pentaoksida menurut persamaan reaksi: 

SO2 (g) + O2 (g) 2 SO3 (g)

Fungsi katalis dalam reaksi tersebut adalah . . .

f. Meningkatkan hasil reaksi

g. Meningkatkan jumlah tumbukan partikel-partikel pereaksi

h. Menurunkan energi aktivasi

i. Meningkatkan energi kinetik pereaksi

j. Memperbesar luas permukaan pereaksi

38. Suatu reaksi + → + mempunyai data sebagai berikut:

Percobaan [A] [B] Laju
1 X y v
2 2x 2y 4v
3 4x y v
4 4x 4y 16v

Persamaan laju reaksi yang tepat dari data di atas adalah. . .

f. = [ ][ ]
g. = [ ] [ ]
h. = [ ]
i. = [ ]
j. = [ ]



39. Perhatikan pernyataan di bawah ini!

I. Vanadium oksida digunakan dalam reaksi pembentukan asam sulfat.

II. Enzim oksidase berfungsi untuk mempercepat reaksi oksida.

III. Enzim hidrolase mempercepat pemecahan bahan makanan melalui 
reaksi hidrolisis.

IV. Platina digunakan dalam reaksi pembuatan asan nitrat (HNO3).

Dari pernyataan di atas, yang merupakan peranan katalis dalam makhluk hidup 

adalah . . .

d. I dan II d. III dan IV

e. I dan III e.  II dan III

f. II dan IV

40. Ammonium nitrit NH4NO2 terurai menurut persamaan berikut:

	( ) → 	( ) + 	( )
Konsentrasi ammonium nitrit mula-mula adalah 0.6 M. Setelah 2 jam kemudian, 

terdapat 0.24 M. Laju peruraian ammonium nitrit dalam molar per detik adalah . 

. .

f. 5	 10 M/detik

g. 5	 10 M/detik

h. 5	 10 M/detik

i. 5	 10 M/detik

j. 5	 10 M/detik

41. Massa kristal NaOH yang dibutuhkan untuk membuat 250 mL larutan 0.1 M 

adalah . . . gr. (Mr Na=23, O=16, H=1)

a. 1.0 c. 10 e. 0.01

b. 0.1 d. 100



42. Laju reaksi 2 ( ) + ( ) → ( ) + 	 ( ) ditentukan dengan mengukur waktu 

yang diperlukan untuk membentuk sejumlah endapan C.

Percobaan [A] M [B2] M Waktu (s)

1 0.1 0.1 80

2 0.2 0.1 40

3 0.2 0.2 10

4 0.4 0.3 20

Persamaan laju reaksi yang tepat dari data percobaan di atas adalah . . .

f. v = k [A]2[B2]
2

g. v = k [B2]
2

h. v = k [A][B2]
2

i. v = k [A]

j. v = k [B2]



Kunci jawaban Post Test
1. C

2. A

3. E

4. D

5. B

6. E

7. B

8. C

9. C

10. B

11. E

12. C

13. D

14. E

15. D

16. A

17. C



Lampiran 16

NILAI POST TEST SISWA MATERI POKOK LAJU REAKSI
SMA NEGERI 7 MATARAM

XI IPA 1
No. Nama Siswa Nilai Keterangan

1 Anggi Silfia 88 Tuntas

2 Ansari Indrawan 82 Tuntas

3 Baiq Liza Novianti 82 Tuntas

4 Baiq Regita Cahyami S 88 Tuntas

5 Decky Ardhya D J 76 Tuntas

6 Dinda Ayu Nuzulia 88 Tuntas

7 Dwi Putra Andika 82 Tuntas

8 Eka Kurniati 82 Tuntas

9 Hary Abdurrahman 76 Tuntas

10 Hayatus Sa’adiah 88 Tuntas

11 I Komang Gde Ram’ K 76 Tuntas

12 I Nyoman Satryananda K 94 Tuntas

13 Kristal Rosalina 82 Tuntas

14 Lalu Ardiansyah 76 Tuntas

15 Legita Dwi Kurnianta 82 Tuntas

16 Lintang Hadi 88 Tuntas

17 Mega Alifah Magma 82 Tuntas

18 Mirza Surya Mediasta 76 Tuntas

19 M. Faisal Hilmy 82 Tuntas

20 M. Firman Azhari 71 Tidak Tuntas

21 Ndita Fazriani 88 Tuntas

22 Ni Made Suli Ratnadi 82 Tuntas

23 Ni Nyoman Lestari 88 Tuntas

24 Nissa Anggriany 82 Tuntas

25 Novia Dewi Fortuna 76 Tuntas

26 Nugie Danialti 76 Tuntas

27 Nur Intan Sari 82 Tuntas

28 Puspito Nur Saputro 76 Tuntas

29 Risky Maulana Azhary 82 Tuntas

30 Robby Auzi’ni Baidhowi 71 Tidak Tuntas

31 Siti sofiatul Wastiqah 88 Tuntas

32 Teguh Bunga Rusvianto 76 Tuntas

33 Tri Wahyu Budi Santoso 88 Tuntas



34 Wafa Rahmasari 82 Tuntas

Jumlah 2778
Rata-rata    81.71 

Tuntas 32 

Tidak Tuntas 2 

Ketuntasan Klasikal

	 % = . %



XI IPA 5

No. Nama Siswa Nilai Keterangan

1 Afrizal Maulana 76 Tuntas

2 Anggia Wulandari 82 Tuntas

3 Asti Ayu Indriana 71 Tidak Tuntas

4 Ayuning Sherinia K 82 Tuntas

5 Desi Marwati 76 Tuntas

6 Dian Islami 88 Tuntas

7 Diki Dwi Wahyu A 88 Tuntas

8 Dinda Nursah Yaso 71 Tidak Tuntas

9 Era Reformasianti 76 Tuntas

10 Ernia 71 Tidak Tuntas

11 Eva Norma Yulianti 88 Tuntas

12 Fatimah Al Idrus 71 Tidak Tuntas

13 Fitri Widayati 82 Tuntas

14 Hanif Kumoro Pamungkas 88 Tuntas

15 Humna Saleh 82 Tuntas

16 I Gede Bisma Sanjaya P 76 Tuntas

17 Imma Puji Lestari 82 Tuntas

18 Isni Mariana 71 Tidak Tuntas

19 Kadek Agus Putra S 88 Tuntas

20 Lisa Nur Agusfina 76 Tuntas

21 Meilina Anggraeni 88 Tuntas

22 Miqial Kiranawa 82 Tuntas

23 M.  Katowi R 76 Tuntas

24 Nadia Utami 82 Tuntas

25 Nindia Ulfa 71 Tidak Tuntas

26 Nita Khairunnisa 76 Tuntas

27 Novia 65 Tidak Tuntas

28 Pratiwi Pebrianti 82 Tuntas

29 Pringgas Desi Novianti 65 Tidak Tuntas

30 Ramedan 71 Tidak Tuntas

31 Ropika Dian P 71 Tidak Tuntas

32 Rosa Meilinda 82 Tuntas

33 Siti Hadijah 76 Tuntas

34 Siti Maharani 88 Tuntas

35 Sri Monika Dewi 71 Tidak Tuntas

36 Syamardin A.T.A 65 Tidak Tuntas



37 Tifanie Indah 65 Tidak Tuntas

38 Wahyu Tina A 76 Tuntas

39 Ziad Mas Akbar 82 Tuntas

Jumlah 3019
Rata-rata 77.37 

Tuntas 26

Tidak Tuntas 13 

Ketuntasan Klasikal

	 % = . %
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DAFTAR KELOMPOK SISWA KELAS XI IPA 1 (KELAS EKSPERIMEN)

KELOMPOK I KELOMPOK II KELOMPOK III

1. Anggi Silfia

2. Baiq Liza Novianti

3. Baiq Regita CS

4. M. Firman Azhari

1. Dwi Putra Andika

2. Eka Kurnia K

3. Nissa Anggriany

4. Ansari Indrawan A

1. Hary Abdurrahman

2. Kristal Rosalina

3. M. Faisal Hilmy

4. Hayatus Sa’adiah

Kelompok Iv Kelompok V Kelompok Vi

1. I Nyoman 

Satriyananda 

Krishna

2. Lalu Ardiansyah 

3. Ni Made Suli 

Ratnadi

4. Legita Dwi 

Kurnianta

1. Ni Nyoman Lestari

2. Lintang Hadi

3. I Komang Gde Ram’ 

Kumara

1. Novia Dewi Fortuna

2. Nur Intan Sari

3. Puspito Nur Saputro

4. Robby Auzi’ni 

Baidowi

Kelompok Vii Kelompok Viii Kelompok Ix

1. Mega Alifah

2. Mirza Surya Medista

3. Decky Ardiansyah

1. Siti Sofiatul Wastiqah

2. Rizki Maulana Akbar

3. Teguh Bungarsvianto

4. Nugie Danialky

1. Tri Wahyu Budi 

Santoso

2. Wafa Rahmasarii

3. Dinda Ayu Nuzulia

4. Ndita Fazriani
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PERHITUNGAN UJI NORMALITAS DATA POSTTEST

3. Uji Normalitas Kelas XI IPA 1 (Kelas Eksperimen)

Diketahui :Nilai tertinggi = 94

Nilai terendah = 71

Jumlah siswa (n) = 34

Rata-rata ( ) = 81.7

Standar deviasi (S) = 5.59

f. Menentukan Rentang (R)

R = Nilai tertinggi – Nilai terendah = 94 – 71 = 23

g. Menentukan Banyaknya Kelas (K)

K = 1 + 3,3 log n = 1 + 3,3 log 34 = 6,05 dibulatkan menjadi 6

h. Menentukan Panjang Kelas (PK)

= = = 3.83	dibulatkan menjadi 4

i. Membuat daftar frekuensi yang diharapkan

7. Menentukan batas nyata

 Batas nyata bawah = batas bawah – 0,5

 Batas nyata atas = batas atas + 0,5

8. Mencari nilai Z skor untuk batas kelas interval  
	

9. Mencari batas luas daerah dari tabel kurva normal

10. Mencari frekuensi yang diharapkan = 	 x	n
11. Mencari frekuensi nyata pada kelas interval (fo)

12. Mencari chi kuadrat hitung 



Kelas 
Interval

Batas 
kelas

Rata-
rata

SD
Z(batas 
kelas)

Batas 
Luas

Luas 
Daerah

fo fh (fo-fh)2/fh

70.5
     

81.706 
          

5.59 
                 

(2.00) 47.72

71 – 74 7.57 2
          

2.57 
                  

0.13 

74.5
     

81.706 
          

5.59 
                 

(1.29) 40.15

75 – 78 18.58 9
          

6.32 
                  

1.14 

78.5
     

81.706 
          

5.59 
                 

(0.57) 21.57

79 – 82 16 13
          

5.44 
                

10.51 

82.5
     

81.706 
          

5.59 
                   

0.14 5.57

83 - 86 -24.94 0
        

(8.48)
                

(8.48)

86.5
     

81.706 
          

5.59 
                   

0.86 30.51

87 - 90 -13.68 9
          

4.65 
                  

2.72 

90.5
     

81.706 
          

5.59 
                   

1.57 44.19

91 -94 -4.71 1
          

1.60 
                  

0.23 

94.5
     

81.706 
          

5.59 
                   

2.29 48.9
Jumlah Chi kuadrat hitung 6.24

j. Membandingkan chi kuadrat hitung	 dengan chi kuadrat 

tabel( )
dk = K – 1 = 6 – 1 = 5

dengan taraf signifikan 5% didapat = 11,07

Karena, chi kuadrat hitung < chi kuadrat tabel, maka dikatakan data 

terdistribusi normal.



4. Uji Normalitas Kelas XI IPA 5 (Kelas Kontrol)

Diketahui :Nilai tertinggi = 88

Nilai terendah = 65

Jumlah siswa (n) = 39

Rata-rata ( ) = 77.37

Standar deviasi (S) = 7.50

f. Menentukan Rentang (R)

R = Nilai tertinggi – Nilai terendah = 88 – 65 = 23

g. Menentukan Banyaknya Kelas (K)

K = 1 + 3,3 log n = 1 + 3,3 log 39 = 6.25 dibulatkan menjadi 6

h. Menentukan Panjang Kelas (PK)

= = =	3. 83 dibulatkan menjadi 4

i. Membuat daftar frekuensi yang diharapkan

7. Menentukan batas nyata

 Batas nyata bawah = batas bawah – 0,5

 Batas nyata atas = batas atas + 0,5

8. Mencari nilai Z skor untuk batas kelas interval  
	

9. Mencari batas luas daerah dari tabel kurva normal

10. Mencari frekuensi yang diharapkan = 	 x	n
11. Mencari frekuensi nyata pada kelas interval (fo)

12. Mencari chi kuadrat hitung 



Kelas 
interva

l

Batas 
kelas

Rata –
rata

SD
Z 

(batas 
kelas)

Batas 
luas

Luas 
daerah

Fo fh
(fo-

fh)2/fh

64.5
        

77.37 
          

7.50 
                 

(1.72) 45.73

65 - 68 7.63 4
          

2.98 
               

0.35 

68.5
        

77.37 
          

7.50 
                 

(1.18) 38.1

69 - 72 13.88 9
          

5.41 
               

2.38 

72.5
        

77.37 
          

7.50 
                 

(0.65) 24.22

73 - 76 19.44 9
          

7.58 
               

0.27 

76.5
        

77.37 
          

7.50 
                 

(0.12) 4.78

77 - 80 -11.5 0
        

(4.49)
            

(4.49)

80.5
        

77.37 
          

7.50 
                   

0.42 16.28

81 - 84 -16.61 10
          

6.48 
               

4.93 

84.5
        

77.37 
          

7.50 
                   

0.95 32.89

85 - 88 -10.17 7
          

3.97 
               

2.32 

88.5
        

77.37 
          

7.50 
                   

1.48 43.06
Jumlah Chi kuadrat hitung 5.76 

j. Membandingkan chi kuadrat hitung	 dengan chi kuadrat 

tabel( )
dk = K – 1 = 6 – 1 = 5

dengan taraf signifikan 5% didapat = 11,07

Karena, chi kuadrat hitung < chi kuadrat tabel, maka dikatakan data

terdistribusi normal.
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UJI HOMOGENITAS POST TEST

No.
XI IPA 

1
XI IPA 

5
1 88 -6.29412 39.61592 76 1.410256 1.988823
2 82 -0.29412 0.086505 82 -4.58974 21.06575
3 82 -0.29412 0.086505 71 6.410256 41.09139
4 88 -6.29412 39.61592 82 -4.58974 21.06575
5 76 5.705882 32.55709 76 1.410256 1.988823
6 88 -6.29412 39.61592 88 -10.5897 112.1427
7 82 -0.29412 0.086505 88 -10.5897 112.1427
8 82 -0.29412 0.086505 71 6.410256 41.09139
9 76 5.705882 32.55709 76 1.410256 1.988823

10 88 -6.29412 39.61592 71 6.410256 41.09139
11 76 5.705882 32.55709 88 -10.5897 112.1427
12 94 -12.2941 151.1453 71 6.410256 41.09139
13 82 -0.29412 0.086505 82 -4.58974 21.06575
14 76 5.705882 32.55709 88 -10.5897 112.1427
15 82 -0.29412 0.086505 82 -4.58974 21.06575
16 88 -6.29412 39.61592 76 1.410256 1.988823
17 82 -0.29412 0.086505 82 -4.58974 21.06575
18 76 5.705882 32.55709 71 6.410256 41.09139
19 82 -0.29412 0.086505 88 -10.5897 112.1427
20 71 10.70588 114.6159 76 1.410256 1.988823
21 88 -6.29412 39.61592 88 -10.5897 112.1427
22 82 -0.29412 0.086505 82 -4.58974 21.06575
23 88 -6.29412 39.61592 76 1.410256 1.988823
24 82 -0.29412 0.086505 82 -4.58974 21.06575
25 76 5.705882 32.55709 71 6.410256 41.09139
26 76 5.705882 32.55709 76 1.410256 1.988823
27 82 -0.29412 0.086505 65 12.41026 154.0145
28 76 5.705882 32.55709 82 -4.58974 21.06575
29 82 -0.29412 0.086505 65 12.41026 154.0145
30 71 10.70588 114.6159 71 6.410256 41.09139
31 88 -6.29412 39.61592 71 6.410256 41.09139
32 76 5.705882 32.55709 82 -4.58974 21.06575
33 88 -6.29412 39.61592 76 1.410256 1.988823
34 82 -0.29412 0.086505 88 -10.5897 112.1427
35 71 6.410256 41.09139
36 65 12.41026 154.0145



37 65 12.41026 154.0145
38 76 1.410256 1.988823

39 82 -4.58974 21.06575
N 34 39

jumlah 2778 1031.059 3019 1999.436
rata2 81.70588 77.41026
varian

 Perhitungan Varians

Diketahui :

 n1 = 34

n1– 1 = 33

 n2 = 39

n2– 1 = 38

 Σ(X1- 1)
2 =   1031.059

 Σ(X2- 2)
2 =   1999.436

= 	 Ʃ( )
	 	 = 	 . =	31.24  (varians terkecil) 

= 	 Ʃ( )
	 	 = 	 . =	52.62 (varians terbesar)

 Uji F

		 = 52.6231.24 = 1.68
dk pembilang = 33
dk penyebut = 38 

Dengan dk pembilang 33 dan dk penyebut 38 serta taraf signifikan 5%, 

diperoleh F tabel sebesar 1,71. Oleh karena F hitung (1.68) lebih kecil dari F 

tabel (1,71), maka varians kedua kelompok homogen.
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PERHITUNGAN UJI t (UJI HIPOTESIS) 

 Nilai t hitung

Diketahui :

Xrata-rata 1 (Kelas XI IPA 1/eksperimen)  =  81.7

Xrata-rata 2 (Kelas XI IPA 5/kontrol)     =  77.37

n1  (Kelas XI IPA 1/eksperimen)             =  34

n2 (Kelas XI IPA 5/kontrol)      =  39

S1
2  (Kelas XI IPA 1/eksperimen)      = 5.59

S2
2 (Kelas XI IPA 5/kontrol)      = 7.50

Ditanya :  t = …?

Jawab :

= 	 	 	
( 	 ) 	( )	 	

. 	–	 .
( 	) . 	( )	 .	 	 	

.
( ) . 	 	( ) . ( , )

.
. 	 	 . ( , )

= 	 4.33
5636.1671 (0,06)

= 	 .
√ . 	 	, 	

= 	 4.33
5,38= 	 .
,= 	1.87

 Nilai t tabel



dk = n1 + n2 – 2 = 34 + 39 – 2 = 1.

Pada taraf signifikan 5% dengan uji satu pihak diperoleh ttabel = 1,658.

 Pengujian hipotesis

Oleh karena nilai t hitung (1.87) lebih besar dibandingkan dengan t tabel (1,658) 

maka Ho ditolak dan Ha diterima.

” Penerapan paduan pembelajaran ARIAS dan Talking Stick terhadap 

prestasi belajar kimia materi pokok laju reaksi siswa kelas XI  semester I 

SMAN 7 Mataram tahun ajaran 2014/2015 memberikan pengaruh yang lebih 

baik dari pada metode konvensional (ceramah dan tanya jawab) terhadap 

prestasi belajar kimia materi pokok Laju reaksi pada siswa kelas XI IPA SMAN 

7 Mataram”.
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Tabel 4.2 Jadwal Pertemuan pada Kelas Eksperimen dan Kontrol

Kelas
Pertemuan 

ke-
Hari/ tanggal

Waktu 
Pertemuan

Kegiatan

Eksperimen

1 Rabu / 29-10-2014 2x45 menit RPP 1
2 Selasa / 04-11-2014 2x45 menit RPP 2
3 Rabu / 05-11-2014 2x45 menit RPP 3
4 Selasa / 11 -11-2014 2x45 menit RPP 4
5 Selasa / 18-11-2014 2x45 menit Post-Test

Kontrol

1 Sabtu / 01-11-2014 2x45 menit RPP 1
2 Senin / 3-11-2014 2x45 menit RPP 2
3 Sabtu / 8-11-2014 2x45 menit RPP 3
4 Senin / 10-11-2014 2x45 menit RPP 4
5 Sabtu / 15-11-2014 2x45 menit Post-Test
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