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ABSTRAK 

 

Louisiana Muliawati. 2013. Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Discovery 
Inquiry dan Ekspositori Terhadap Hasil Belajar Koloid Ditinjau dari Kemampuan 
Awal Siswa di SMAN 7 Mataram Tahun Ajaran 2012/2013. Tesis. Program 
Magister Pendidikan IPA, Program Pascasarjana Universitas Mataram di bawah 
bimbingan Prof. Drs. Agus Abhi Purwoko, M.Sc.,Ph.D. sebagai pembimbing I 
dan Dr. H. Wildan, M.Pd. sebagai pembimbing II. 

 
 
Telah dilakukan Penelitian pengaruh penerapan model pembelajaran discovery-
inquiry dan ekspositori terhadap hasil belajar koloid ditinjau dari kemampuan 
awal siswa di SMAN 7 Mataram tahun ajaran 2012/2013. Hasil penelitian 
bertujuan untuk mengetahui : (1) perbedaan hasil belajar koloid siswa yang 
diajarkan menggunakan model discovery-inquiry dan ekspository di SMAN 7 
Mataram. (2) Perbedaan hasil belajar koloid siswa yang memiliki kemampuan 
awal tinggi yang belajar melalui model discovery-inquiry dengan siswa yang 
mengikuti pembelajaran ekspository di SMAN 7 Mataram. (3) Perbedaan hasil 
belajar koloid siswa yang memiliki kemampuan awal rendah yang belajar melalui 
model discovery-inquiry dengan siswa yang mengikuti pembelajaran ekspository 
di SMAN 7 Mataram. (4) Interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan 
awal siswa terhadap  hasil  belajar koloid siswa SMAN 7 Mataram. Pengolahan 
data hasil penelitian dilakukan dengan bantuan Microsoft Excell . Hasil analisis 
data melalui Uji Anava Dua Jalur dan Uji Anava Satu Jalur menunjukkan:  (1) 
Hasil belajar koloid siswa yang diajarkan menggunakan model discovery-inquiri 
lebih tinggi daripada menggunakan model ekspositori begitu pula siswa yang 
memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah. (2) Tidak terdapat interaksi antara 
model pembelajaran dan kemampuan awal siswa terhadap  hasil  belajar kimia 
siswa. 

 
Kata Kunci : Model pembelajaran, Kemampuan awal siswa, hasil belajar siswa 
 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

ABSTRACT 

Louisiana Muliawati. 2013.  The Influence of Discovery-Inquiry and Expository  
Learning Models toward learning achievement on Colloids in Terms  of  Prior 
knowledge of Students at SMAN 7 Mataram. Thesis. Master Program in Science 
Education, University of Mataram,  under the guidance of Prof. Drs. Agus Abhi  
Purwoko, M.Sc., Ph.D. as Principal Supervisor and Dr. H.Wildan, M.Pd. as Co. 
Supervisor.  

Research has been carried out on the influence of the discovery-inquiry learning 
and expository learning model  toward students learning outcomes about colloids 
in terms of prior knowledge at SMAN 7 Mataram. The aims of the research are to 
determine: (1) differences in learning achievement of students in the discovery- 
inquiry and  exspository classes at SMAN 7 Mataram. (2) differences in learning 
achievement between students with high prior knowledge in the discovery- 
inquiry and  exspository classes. (3) differences in learning achievement between 
students with low prior knowledge in the discovery- inquiry and  exspository 
clasess. (4) Common Influence of learning model and prior knowledge. The data 
were analyzece using Two Ways Anava and One Ways Anava The Results show 
that : (1) Learning achievement of student’s in the discovery-inquiry class is better 
than exspository class both on the students of high and low prior knowledge 
casess. (2) There is no common influence of learning model and prior knowladge 
toward learning achievement.  

rds: models of learning, student prior knowledge, student learning outcomes 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Setelah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang lebih dikenal 

dengan KTSP berakhir maka kurikulum terbaru  yang sedang diujicobakan saat 

ini adalah kurikulum 2013. Terlepas dari pro dan kontra kurikulum ini, 

kenyataannya hingga saat ini mutu pendidikan di Indonesia semakin terpuruk baik 

secara kualitas dan kuantitasnya. Hal ini merupakan sebuah pertanyaan besar, ada 

apa sebenarnya dengan dunia pendidikan di Indonesia. Apakah metode, model 

dan kurikulum pembelajaran yang diterapkan kurang tepat dilakukan disekolah? 

Tujuan pembelajaran kimia dalam kurikulum diantaranya adalah 

memperoleh pengalaman dalam menerapkan metode ilmiah melalui percobaan 

atau eksperimen, dimana peserta didik melakukan pengujian hipotesis dengan 

merancang percobaan melalui pemasangan instrumen, pengambilan, pengolahan 

dan penafsiran data, serta menyampaikan hasil percobaan secara lisan dan tertulis. 

Tujuan tersebut seharusnya menjadi pijakan awal guru dalam mendidik siswanya 

disekolah agar proses pembelajaran dapat berhasil. Akan tetapi masalah belajar 

bagi siswa merupakan masalah yang selalu aktual dan dihadapi oleh setiap siswa. 

Hal ini menyebabkan banyak ahli membahas dan menghasilkan berbagai teori 

tentang belajar. Teori tentang belajar yang dihasilkan kini bukanlah suatu hal yang 

dipertentangkan kebenarannya. Akan tetapi yang lebih penting adalah penerapan 
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teori itu dalam praktik kehidupan yang paling cocok dengan situasi kebudayaan 

kita (Slameto, 2003). 

Teori tentang belajar akan menentukan bagaimana seharusnya 

mencipatakan belajar itu sendiri (proses pembelajaran). Pelaksanaan proses 

pembelajaran pada umumnya terjadi di kelas-kelas tertentu dan kadangkala 

membosankan bagi siswa. Untuk itu, seorang pendidik atau guru dituntut untuk 

lebih profesional sehingga dapat membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. 

Untuk proses pembelajaran yang lebih baik,  guru juga  dituntut untuk bisa 

menentukan model, metode atau pendekatan serta media pembelajaran yang 

sesuai dalam proses belajar-mengajar di kelas.  

Berdasarkan hasil angket sikap siswa terhadap pelajaran kimia yang 

diadopsi dari Fraser (1982) bahwasanya salah satu mata pelajaran yang dianggap 

membosankan di SMAN 7 Mataram adalah mata pelajaran kimia, Masalah 

tersebut terjadi dikarenakan metode yang digunakan guru kurang aplikatif 

menurut para siswa. Jika guru tidak bisa mengemas pembelajaran kimia sebaik 

mungkin, maka dikhawatirkan pembelajaran kimia hanya sebatas teori atau 

perhitungan saja. Padahal untuk proses pembelajaran kimia SMA/MA siswa 

dituntut agar bisa memahami konsep-konsep kimia secara menyeluruh. Masalah 

belajar kimia ini hanya dapat diatasi guru dengan penggunaan metode 

pembelajaran yang cocok sebagaimana tujuan pembelajaran kimia yang tercantum 

dalam kurikulum. Pembelajaran akan menjadi membosankan jika guru hanya 

menggunakan metode konvensional.  
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Selain itu, tantangan dan persaingan dalam dunia pendidikan semakin 

tinggi. Seorang guru dituntut memiliki ketrampilan dan kompetensi yang lebih 

tinggi apabila merujuk ketujuan pembelajaran kimia dalam kurikulum. Oleh 

karena itu, ditengah arus globalisasi berupa teknologi yang semakin canggih 

dewasa ini, guru diharapkan memiliki ketrampilan dalam menggunakan teknologi 

informasi sehingga mata pelajaran yang disampaikan menjadi lebih jelas 

ditangkap oleh siswa.  

Sebagaimana yang diamanatkan dalam kurikulum, mata pelajaran kimia 

merupakan mata pelajaran yang berhubungan erat dengan alam sekitar dengan 

perhitungan matematisnya.  Konsep ilmu kimia yang berhubungan dengan alam 

jika dikombinasikan dengan teknologi IT maka hasil-hasil percobaan 

dilaboratorium dapat dibandingkan dengan hasil percobaan secara virtual.   

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian menggunakan salah satu 

model pembelajaran yaitu model pembelajaran penemuan (discovery) melalui 

pendekatan inkuiri untuk mengungkapkan apakah dengan model tersebut dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.  Penulis tertarik menggunakan model 

pembelajaran ini karena sangat cocok digunakan untuk dapat mengaktifkan siswa 

dalam proses pembelajaran serta membiasakan siswa untuk melakukan penemuan, 

pencarian dan melakukan diskusi untuk mencari pengetahuan yang mereka 

butuhkan. Dalam model pembelajaran ini siswa lebih aktif dalam memecahkan 

masalah untuk menemukan pengetahuan sedangkan guru berperan sebagai 

pembimbing. Adapun kelebihan yang dimiliki dari model pembelajaran discovery 

ini menurut Jerome Bruner (1969) adalah siswa dapat memahami konsep dasar 
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dan ide-ide lebih baik, dapat membantu menggunakan ingatan dan transfer 

pengetahuan pada situasi proses belajar yang baru dan  mendorong siswa berfikir 

dan bekerja atas inisiatif sendiri. 

Selain itu, supaya siswa lebih memahami ilmu kimia secara teknologi, 

maka guru juga bisa menyampaikan materi dengan bantuan teknologi IT. Model 

pembelajaran yang dikembangkan adalah model pembelajaran ekspositori dengan 

animasi komputasi. Model pembelajaran ini menurut Wina Sanjaya, (2005) 

pembelajaran Ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada 

proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok 

siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara 

optimal. Adanya media animasi dalam menyampaikan materi diharapkan mampu 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi kimia disekolah. 

 Setiap individu siswa mempunyai kemampuan awal yang berbeda-beda. 

Hal ini akan melahirkan perasaan atau respon terhadap pembelajaran kimia 

dikelas. Prestasi yang dimiliki oleh individu siswa sebagai pengaruh kemampuan 

awalnya membentuk kepercayaan awal yang positif. Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Marsh, Smith, dan Barnes (1985). Untuk itu, 

setelah mengetahui kemampuan awal masing-masing siswa, guru senantiasa 

meningkatkan kualitas pembelajarannya sehingga dapat meningkatkan hasil 

pembelajaran. Dari berbagai ulasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil  

judul penelitian ” Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Discovery-

Inquiry dan Ekspository Terhadap Hasil Belajar Koloid Ditinjau dari 

Kemampuan Awal Siswa di SMAN 7 Mataram Tahun Ajaran 2012/2013.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalm penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada perbedaan hasil belajar koloid siswa yang belajar melalui model 

discovery-inquiry dan ekspository di SMAN 7 Mataram? 

2. Apakah ada perbedaan hasil belajar koloid siswa yang memiliki kemampuan 

awal tinggi yang belajar melalui model discovery-inquiry dengan siswa yang 

mengikuti pembelajaran ekspository di SMAN 7 Mataram? 

3. Apakah ada perbedaan hasil belajar koloid siswa yang memiliki kemampuan 

awal rendah yang belajar melalui model discovery-inquiry dengan siswa yang 

mengikuti pembelajaran ekspository di SMAN 7 Mataram? 

4. Apakah ada interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan awal siswa 

terhadap  hasil  belajar koloid siswa SMAN 7 Mataram? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui perbedaan hasil belajar koloid siswa yang diajarkan 

menggunakan model discovery-inquiry dengan siswa yang mengikuti 

pembelajaran ekspository di SMAN 7 Mataram? 

2. Mengetahui perbedaan hasil belajar koloid siswa yang memiliki kemampuan 

awal tinggi yang belajar melalui model discovery-inquiry dengan siswa yang 

mengikuti pembelajaran ekspository di SMAN 7 Mataram? 
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3. Mengetahui perbedaan hasil belajar koloid siswa yang memiliki kemampuan 

awal rendah yang belajar melalui model discovery-inquiry dengan siswa yang 

mengikuti pembelajaran ekspository di SMAN 7 Mataram? 

4. Mengetahui interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan awal siswa 

terhadap  hasil  belajar koloid siswa SMAN 7 Mataram? 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain 

sebagai berikut: 

1.  Manfaat Secara teoritis 

Secara teoritis dapat memberikan sumbangan terhadap pembelajaran kimia, 

utamanya untuk meningkatkan hasil belajar kimia melalui penerapan model 

pembelajaran discovery-inquiry dan ekspository. 

2. Manfaat secara praktis : 

a. Memberikan sumbangan pemikiran akan perlunya penggunaan metode 

pembelajaran yang tepat khususnya untuk pembelajaran kimia di sekolah 

menengah atas atau yang sederajat. 

b. Memperluas pengetahuan tentang ilmu kimia khususnya materi koloid.  

c. Menerapakan metode pembelajaran yang sesuai untuk setiap topik 

pembelajaran disekolah.  
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1.5  Definisi Operasional  

1. Model Pembelajaran Discovery-Inquiry adalah model pembelajaran 

yang mengarahkan siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan dengan 

cara mengasimilasi berbagai pengetahuan siswa melalui serangkaian 

proses pembelajaran. Adapun dalam penelitian ini langkah-langkah 

pembelajaran yang dilakukan adalah demonstrasi, pemberian stimulus 

pertanyaan agar siswa mampu merumuskan hipotesis sendiri, melakukan 

kegiatan merancang dan membuat percobaan, pengumpulan data dan 

menarik kesimpulan sehingga siswa mampu merumuskan sendiri 

pengetahuan yang dibutuhkannya. 

2. Model Ekspositori adalah model pembelajaran yang menekankan pada 

penyampaian materi secara langsung, strategi yang digunakan adalah 

untuk meningkatkan kemampuan awal siswa. Adapun dalam penelitian ini 

mengikuti langkah-langkah pembelajaran ekspositori yaitu persiapan, 

penyajian materi, tanya jawab dan kesimpulan. Pada tahap persiapan 

memberikan animasi bahan koloid dan penyajian materi menggunakan 

macromedia flash. 

3. Hasil Belajar  adalah taraf kemampuan yang telah dicapai siswa setelah 

mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu tertentu. Dalam penelitian 

ini berupa nilai kognitif siswa yang dihasilkan melalui postes.  

4. Kemampuan Awal Siswa adalah suatu keterampilan atau kompetensi 

yang dimiliki oleh individu  siswa dalam mengerjakan tugas-tugas 

keilmuan yang dibebankan untuk membentuk perilaku yang relevan dan 
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merupakan prasayat bagi siswa untuk pembelajaran yang lebih tinggi. 

Adapun dalam penelitian ini kemampuan awal yang diukur adalah 

kemampuan awal yang dimiliki siswa pada materi larutan yang 

merupakan materi prasyarat dari materi koloid. 

5. Materi Pokok dalam penelitian ini adalah materi koloid yang merupakan 

salah satu materi pembelajaran kimia yang sangat dekat dengan 

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu siswa lebih aktif menyiapkan 

segala kebutuhan saat praktikum sehingga diharapkan ketertarikan 

terhadap pelajaran kimia meningkat. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teoritis 

2.1 Pembelajaran Kimia di SMA 

Kimia adalah ilmu yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa 

dan bagaimana gejala-gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, struktur dan 

sifat, perubahan, dinamika, dan energetika zat yang melibatkan ketrampilan dan 

penalaran (BSNP,2006). Pembelajaran kimia bersifat berjenjang dan berurutan 

(hierarchial dan sequential) sehingga konstruksi pengetahuan siswa dibangun 

berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Karakteristik ilmu kimia sebagai 

proses adalah kerja ilmiah yang dilakukan siswa sedangkan karakteristik ilmu 

kimia sebagai produk adalah pengetahuan kimia yang berupa fakta, konsep, 

prinsip, hukum dan teori. Menurut Trianto (2009) sangat penting bagi guru untuk 

memahami karakteristik materi yang disampaikannya. Hal tersebut agar 

pembelajaran lebih efektif dan pemilihan metode lebih tepat.  

Mencermati Kurikulum 2013 yang menekankan pada pembentukan sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan, pembelajaran kimia di sekolah hendaknya bisa 

dilaksanakan secara kreatif dan inovatif dengan mengintegrasikan fenomena-

fenomena dalam kehidupan sehari-hari dan juga perkembangan teknologi. Dengan 

demikian, pendekatan scientific (mengamati, menanya, mencoba, menalar, 

mengkomunikasikan, dan menyimpulkan) yang direkomendasi oleh kurikulum 

2013 dalam pembelajaran sangat relevan dengan pembelajaran kimia (Sunyono, 

2012). 
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Pada proses pembelajaran, upaya membangun pengetahuan peserta didik 

tentang konsep-konsep kimia, akan lebih bermakna jika siswa mengalami sendiri 

apa yang sedang dipelajarinya, bukan hanya mengetahuinya secara teoritis-

verbalistis. Bukti menunjukkan bahwa pembelajaran yang hanya berorientasi 

target materi, ternyata hanya berhasil dalam pemahaman untuk kompetisi jangka 

pendek, tetapi gagal dalam membekali anak untuk memecahkan masalah dan 

tersimpan dalam memori jangka panjang (Sagala. 2009). Salah satu pertanda 

bahwa seseorang telah belajar sesuatu adalah adanya perubahan tingkah laku 

dalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut baik perubahan yang 

bersifat pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotorik) maupun yang 

menyangkut nilai dan sikap (afektif) (Sadiman. Arief,1990). 

Menurut Slameto (2003), belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Perubahan yang terjadi dapat berlangsung cepat maupun lambat, 

tergantung daya tangkap dari orang yang bersangkutan. Untuk merangsang agar 

daya tangkap seseorang lebih peka maka seorang pendidik harus mampu 

merangsang peserta didiknya agar mampu mengikuti alur pikiran yang ingin 

disampaikan. Dalam merangsang peserta didik tersebut maka dibutuhkan suatu 

metode pembelajaran yang berbeda dalam setiap topik pembelajarannya.  

Dalam kegiatan belajar mengajar tidak semua siswa mampu 

berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama. Daya serap siswa terhadap materi 

pelajaran yang diberikan bermacam–macam, ada yang cepat, ada yang sedang, 
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dan ada yang lambat. Faktor intelegensi mempengaruhi daya serap siswa  

sehingga diperlukan teknik–teknik penyajian yang tepat. Menurut Agus (2013) 

kreativitas dan keaktifan siswa akan membantu mereka untuk berdiri sendiri 

dalam ranah kognitif. Belajar yang lebih diarahkan pada experimental learning, 

yaitu adaptasi kemanusiaan berdasarkan pengalaman konkret di laboratorium, 

diskusi dengan teman sekelas, yang kemudian dikontemplasikan dan dijadikan 

ide dan pengembangan konsep baru. 

Materi-materi dalam pelajaran kimia memiliki karakteristik yang berbeda-

beda ada yang bersifat abstrak dan adapula yang bersifat terapan. Oleh karena itu 

dengan perbedaan karakteristik tersebut guru dituntut menggunakan metode yang 

sesuai. Misalnya materi yang bersifat abstrak dapat diajarkan menggunakan media 

animasi seperti yang diterangkan oleh Ariawati (2012) bahwa dalam 

perkembangan teknologi multimedia, visualisasi merupakan salah satu cara yang 

dapat dilakukan untuk mengkongkritkan sesuatu yang abstrak. Sedangkan ilmu 

kimia yang bersifat terapan dapat menggunakan metode yang berupa proyek, 

diskusi, demonstrasi atau eksperimen.  

Peranan media pembelajaran sangat besar dalam mempermudah 

pemahaman siswa terhadap suatu pelajaran. Terlebih pelajaran kimia yang 

seharusnya tidak hanya dipahami melalui teori saja akan tetapi menggunakan 

media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Hal ini sesuai 

dengan efektivitas pembelajaran yang menurut Peter (1989) dapat dilihat pada 

Tabel 2.1. Modulus Pengalaman Belajar 
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Tabel 2.1. Modulus Pengalaman Belajar 

Dengan belajar 
akan memperoleh 

10 % 

Dari apa yang kita 

Baca 
20 % Dengar 
30 % Lihat 
50 % Lihat dan dengar 
70 % Katakan 
90 % Katakan danlakukan 

Mengacu pada Tabel 2.1 terlihat bahwa selama ini mata pelajaran kimia 

tidak disukai oleh siswa karena mereka hanya sebatas baca dan dengar, sehingga 

diperlukan suatu model pembelajaran yang memberikan pengalaman kepada 

siswa untuk mengamati langsung dan melakukan proses pencarian pengetahuan 

sendiri. 

 

2.2 Model Pembelajaran Discovery-Inquiry  

Model discovery-inquiry sebenarnya merupakan dua model yang masing-

masing berdiri sendiri. Namun jika dilihat dari fungsi pelaksanaannya kedua 

model tersebut saling mendukung satu sama lain sehingga inti dari kedua model  

tersebut  adalah pencarian makna belajar oleh siswa. Bruner (1969) 

mengungkapkan “ guru mengajarkan mata pelajaran bukan untuk menghasilkan 

perpustakaan hidup kecil tentang mata pelajaran tersebut, melainkan untuk 

mengupayakan peserta didik berfikir...” 

Model Pembelajaran Discovery merupakan suatu model pembelajaran  

yang menitikberatkan pada aktifitas siswa dalam belajar. Dalam proses 

pembelajaran dengan metode ini, guru hanya bertindak sebagai pembimbing dan 

fasilitator yang mengarahkan siswa untuk menemukan konsep, dalil, prosedur, 

algoritma dan semacamnya (Mulyatiningsih, 2012). Tiga ciri utama belajar 
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menemukan  menurut Bruner (1969) yaitu: (1) mengeksplorasi dan memecahkan 

masalah untuk menciptakan, menggabungkan dan menggeneralisasi pengetahuan; 

(2) berpusat pada siswa; (3) kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru 

dan pengetahuan yang sudah ada. 

Discovery yang berarti penemuan merupakan model pembelajaran yang 

pertama kali dikemukakan oleh Jerome Bruner, dalam proses pembelajaran peran 

aktif siswa sangat dibutuhkan. Suryosubroto,(2002) berpendapat bahwa belajar 

melalui proses penemuan adalah sesuai dengan pencarian secara aktif oleh 

manusia, siswa belajar terbaik melalui penemuan sehingga berusaha sendiri 

untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya, 

menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. 

Discovery menurut Cahyo (2013) merupakan proses mental di mana siswa 

mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Proses mental dalam proses 

discovery meliputi kegiatan seperti mengamati, menggolongkan, membuat 

dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan. Prinsip belajar yang 

tampak jelas dari model discovery adalah materi atau bahan pelajaran yang akan 

disampaikan tidak diberikan dalam bentuk final melainkan melalui proses yang 

aktif. Siswa secara aktif merekonstruksi pengalamannya dengan menghubungkan 

pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimilikinya. 

Keuntungan yang didapatkan apabila menerapkan model discovery 

menurut Bruner (1969) yaitu : 1) Adanya suatu kenaikan dalama potensi 

intelektual. 2) Hasil intrinsik lebih ditekankan daripada ekstrinsik. 3) Murid lebih 

senang mengingat-ingat materi pelajaran. 
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Adapun tahapan dalam model pembelajaran discovery-inquiry dapat 

dilihat pada Tabel 2.2 berikut: 

Tabel 2.2 Langkah-langkah Model Pembelajaran Discovery 

Tahapan Diskripsi 
Stimulasi Guru memulai pembelajaran dengan cara mengajukan 

persoalan berupa uraian yang memuat permasalahan. 
Perumusan Masalah Siswa diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi 

masalah. Selanjutnya dari masalah tersebut siswa 
diarahkan membuat pertanyaan penyelidikan dan 
hipotesis. 

Pengumpulan Data Untuk menjawab pertanyaan dan membuktikan 
hipotesis yang dibuat siswa guru memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan 
informasi yang relevan, mengamati objek secara 
perorangan maupun kelompok. 

Pengolahan Data Informasi yang diperoleh dari kegiatan pengamatan 
diklarifikasi dan ditaksirkan. 

Pembuktian (Verifikasi) 
 

Berdasarkan hasil kegiatan pengolahan data, siswa 
diarahkan untuk menjawab pertanyaan dan menguji 
hipotesis yang telah dibuatnya diawal pembelajaran 

Generalisasi Dari semua kegiatan pembelajaran yang telah 
dilakukan, siswa diarahkan untuk belajar menarik 
kesimpulan mengenai permasalahan yang mereka 
ajukan. 

Sumber : Blake et,al (1974) 

Menurut Sund dalam Suryosubroto,(2002) discovery adalah proses mental 

dimana siswa mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Proses mental tersebut 

misalnya mengamati, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, 

membuat kesimpulan dan sebagainya. Sedangkan inquiry adalah perluasan baru 

dari discovery yang digunakan lebih mendalam. Artinya proses inquiry 

mengandung proses-proses mental yang lebih tinggi tingkatannya, misalnya 

merumuskan masalah, merancang eksperimen, melakukan eksperimen, 

mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan dan sebagainya.  
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Lebih lanjut Hamalik (1999) mengemukakan bahwa inquiry adalah suatu 

strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa dimana siswa secara berkelompok 

dihadapkan pada suatu persoalan atau pertanyaan untuk kemudian mencari 

jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui suatu prosedur dan 

struktur kelompok yang jelas. Dengan demikian pembelajaran inquiry merupakan 

suatu proses bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan ilmiah yang 

diajukannya untuk memperoleh dan mendapatkan informasi. Menurut Joyce 

(2011), model latihan penelitian dirancang untuk membawa siswa secara langsung 

kedalam proses ilmiah melalui latihan-latihan yang dapat memadatkan proses 

ilmiah. Tujuannya adalah untuk membantu siswa mengembangkan disiplin 

intelektual dan ketrampilan yang mumpuni untuk membimbing pencarian jawaban 

yang terpendam dari rasa keingintahuan siswa. Hasil utama pembelajaran adalah 

proses-proses yang melibatkan aktivitas observasi, mengumpulkan dan mengolah 

data, mengidentifikasi dan mengontrol variabel, membuat dan menguji hipotesis, 

merumuskan penjelasan dan menggambarkan kesimpulan.    

Jika dibandingkan dengan pembelajaran discovery pada dasarnya sama 

yakni merupakan proses pembelajaran yang mengarahkan dan membimbing siswa 

untuk menemukan jawaban sendiri dari permasalahan yang diberikan. Menurut 

Roestiyah (2008) model pembelajaran discovery-inquiry memiliki kelebihan dan 

kekurangan yaitu: 

a. Mampu mengembangkan penguasaan ketrampilan untuk berkembang dan maju 

dengan menggunakan potensi yang ada pada diri siswa itu sendiri; 

b. Mampu memberikan motivasi belajar, memperkuat, dan menambah 

kepercayaan pada diri siswa dengan proses menemukan sendiri. 
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 Sedangkan kekurangan model pembelajaran discovery-inquiry yaitu: 

a.  Siswa harus ada kesiapan, kemampuan, dan keberanian untuk mengetahui 

keadaan sekitarnya dengan lebih baik; 

b.  Bila kelas terlalu besar, maka bentuk ini akan kurang berhasil. 

 
 

2.3 Model Pembelajaran Ekspositori  

Menurut Sanjaya, (2008) pembelajaran Ekspositori adalah strategi 

pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal 

dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat 

menguasai materi pelajaran secara optimal. Roy killen (2009) menamakan strategi 

ekspositori ini dengan istilah strategi pembelajaran langsung (direct instruction) 

oleh karena itu strategi ekspositori lebih menekankan kepada proses bertutur, 

maka sering juga dinamakan istilah strategi “ chalk and talk” terdapat 

karakteristik strategi ekspositori ini antara lain :  

1. Strategi ekspositori di lakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran 

secara verbal 

2. Biasanya materi palajaran yang di sampikan adalah materi pelajaran yang 

sudah jadi  

3. Tujuan utama pembelajaran adalah pengauasaan materi pelajaran itu sendiri  

Strategi pembelajaran ekspositori bentuk dari pendekatan yang berorientasi 

pada guru, sebab dalam strategi ini yang berperan aktif adalah guru yang sangat 

dominan, dalam strategi ini guru menyampaikan materi pelajaran secara struktur 

dengan harapan materi pelajaran yang di sampaikan itu dapat dikuasai siswa 
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dengan baik. Fokus strategi ini adalah kemampuan awal siswa dan metode 

pembelajaran dengan kuliah merupakan bentuk dari strategi ekspositori.  

Keunggulan dari model ini menurut joyce (2011) adalah adanya fokus 

akademik, arahan dan kontrol guru, harapan yang tinggi terhadap perkembangan 

siswa, sistem manajemen waktu, dan atmosfer akademik yang cukup netral. Hasil 

yang diharapkan dalam model ini adalah munculnya konsep diri yang positif, 

bukan sekedar cita-cita yang ingin dicapai dalam angan-angan. Menerapkan 

model ini harus melalui fase-fase yang digambarkan pada Tabel berikut : 

Tabel 2.3 Fase-fase dalam Pembelajaran Langsung (Ekspositori) 

Fase Tujuan 
Fase 1 : Perkenalan dan 
Review 
Guru memperkenalkan 
pelajaran dan mereview 
pemahaman awal. 
 
 
Fase 2 : Presentasi 
Ketrampilan baru disajikan, 
dijelaskan dan digambarkan 
dengan contoh-contoh. 
 
Fase 3 : Latihan Terbimbing 
Siswamelatih ketrampilan 
dibawah bimbingan guru. 
 
Fase 4 : Latihan Mandiri 
Siswa melatih sendiri 
ketrampilan 

� Menarik perhatian dan menarik mereka 
kedalam pelajaran 

� Secara informal menilai pemahaman siswa 
untuk menjamin mereka memiliki 
pemahaman minimum yang dibutuhkan 
untuk memahami ketrampilan. 

 
� Mendorong keterlibatan siswa 
� Memastikan bahwa siswa memahami 

kerangka kerja konseptual untuk 
ketrampilan 

 
� Memulai proses mengembangkan 

ketrampilan 
� Memastikan keberhasilan siswa 
 
� Membangun otomatisitas ketrampilan 
� Mendorong transfer kekonteks baru 

Sumber : Eggen et, al (2012) 

Menurut Ditjen PMPTK, 2009 terdapat beberapa langkah dalam penerapan 

Metode ekspositori, yaitu: 

1. Persiapan(Preparation) 
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Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk 

menerima pelajaran. Dalam strategi ekspositori, langkah persiapan merupakan 

langkah yang sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan strategi ekspositori sangat tergantung pada langkah persiapan. 

Beberapa hal yang harus dilakukan dalam langkah persiapan di antaranya 

adalah (1) Memberikan sugesti yang positif dan hindari sugesti yang 

negatif.(2) Mulailah dengan mengemukakan tujuan yang harus dicapai. (3) 

Bukalah file dalam otak siswa. 

2. Penyajian(Presentation) 

Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pelajaran 

sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Yang harus dipikirkan guru 

dalam penyajian ini adalah bagaimana agar materi pelajaran dapat dengan 

mudah ditangkap dan dipahami oleh siswa. Karena itu, ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan dalam pelaksanaan langkah ini, yaitu: (1) penggunaan 

bahasa, (2) intonasi suara, (3) menjaga kontak mata dengan siswa, dan (4) 

menggunakan joke-joke yang menyegarkan. 

3. Korelasi(Correlation) 

Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi pelajaran 

dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan siswa 

dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang telah 

dimilikinya. 

4. Menyimpulkan(Generalization) 
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Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti {core) dari materi 

pelajaran yang telah disajikan. 

5. Mengaplikasikan(Application) 

Langkah aplikasi adalah langkah unjuk kemampuan siswa setelah 

mereka menyimak penjelasan guru. Melalui langkah ini guru akan dapat 

mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman materi 

pelajaran oleh siswa. Teknik yang biasa dilakukan pada langkah ini di 

antaranya: (1) dengan membuat tugas yang relevan dengan materi yang telah 

disajikan, (2) dengan memberikan tes yang sesuai dengan materi pelajaran 

yang telah disajikan. 

 

2.4 Kemampuan Awal Siswa di SMA 

Kemampuan awal dapat diartikan hasil belajar yang diperoleh oleh siswa 

sebelum mendapat kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal merupakan 

prasyarat yang harus dimilki siswa agar dapat mengikuti proses pembelajaran 

dengan baik. Penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif 

antara kemampuan awal siswa dengan hasil belajarnya melakukan pengontrolan 

terhadap IQ siswa. Siswa yang menjadi subjek penelitian adalah siswa yang 

mempunyai IQ di atas rata rata, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan 

dalam  menerima pelajaran berikutnya. Dengan demikian perhatian guru dapat 

diarahkan pada kemampuan awal siswa sebelum materi pelajaran disampaikan. 

Menurut ahli bernama Rebber dalam Muhibbin syah (2006) mengatakan 

bahwa kemampuan awal adalah prasyarat untuk mengetahui adanya perubahan. 
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Ini artinya bahwa siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi akan lebih 

cepat memahami materi pembelajaran daripada siswa yang mempunyai 

kemampuan awal rendah. Kemampuan awal siswa ditentukan dengan 

memberikan  tes awal, interview, ataupun cara-cara lain yang sederhana dengan 

memberikan pertnyaan secara acak kepada siswa dengan perwakilan distribusi 

siswa yang refresntatif. Materi tes awal yang dipakai diambil dari materi 

sebelumnya sebelum siswa mendapatkan materi baru.  Hal ini penting bagi 

seorang guru untuk memberikan dosis pembelajaran yang sesuai sehingga materi 

yang diberikan tidak terlalu sukar maupun tidak terlalu mudah serta untuk 

menentukan langkah-langkah pembelajaran yang tepat.  

Dick dan Carey (1996) menjelaskan lebih lanjut tentang kemampuan awal 

dalam proses pembelajaran mencakup yakni (1) pengetahuan atau ketrampilan 

yang merupakan prasyarat untuk memulai pembelajaran, (2) pengetahuan dan 

ketrampilan yang sudah diketahui atau dapat dikerjakan oleh semua siswa. 

Kemampuan awal siswa dapat dikatagorikan yakni siswa yang mempunyai 

kemampuan awal tingi dan yang mempunyai kemampuan awal rendah. 

Kemampuan awal sangat mempengaruhi siswa dalam struktur  kognitif  siswa 

yakni membantu siswa dalam memperlancar gerakan informasi baru yang relevan.  

Menurut Bandura (1997) mengemukakan bahwa kemampuan awal adalah 

segala kemampuan yang dimiliki oleh individu siswa untuk mencapai prestasi 

awal yang maksimal. Individu yang memiliki kemampuan awal yang tinggi mau 

menerima tugas-tugas awal yang diberikan kepadanya, mengerahkan usaha untuk 

mengerjakan tugas dan lebih tekun sehingga individu dapat mencapai prestasi 
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awal yang maksimal. Beberapa penelitian yang mendukung pernyataan tersebut 

seperti penelitian yang dilakuakan oleh Shell, Murphy, dan Bruning (1989) yang 

dilakukan pada 153 subjek di Midwestern State University menunjukkan hasil 

bahwa kemampuaan awal merupakan isperse  yang kuat bagi prestasi siswa 

dalam menulis dan membaca.  

Selain itu, prestasi yang dimiliki oleh individu siswa sebagai pengaruh 

kemampuan awalnya membentuk kepercayaan awal yang positif. Hal ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Marsh, Smith, dan Barnes (1985). 

Selain itu, Marsh dan Yeung (1997) juga meneliti hubungan antara prestasi awal 

dan kemampuan  awal pada 603 siswa Chatolic Boys’ School di Metropolitan 

Sydney. Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa prestasi matematika 

(mathematic achievement) berhubungan positif secara signifikan dengan 

kemampuan awal siswa menyelesaikan soal-soal matematika. 

 

2.5  Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajar (Sudjana, 2004). Artinya, hasil pembelajaran yang 

dikategorisasi oleh para pakar pendidikan sebagaimana tersebut di atas tidak 

dilihat secara fragmentaris atau terpisah, melainkan komprehensif. Berdasarkan 

hal tersebut hasil belajar terdiri dari tiga ranah yaitu: 

a. Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

pengetahuan/ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis dan evaluasi. 
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Keenam tujuan ini sifatnya hierarkis, artinya kemampuan evaluasi belum 

tercapai bila kemampuan sebelumnya belum dikuasai. 

b. Ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari penerimaan, 

penanggapan, penilaian, pengorganisasian, dan pembentukan pola hidup. 

c. Ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. 

Hasil belajar yang akan diukur dalam penelitian ini mencakup empat aspek 

kemampuan belajar pada ranah kognitif menurut Bloom yaitu C1 (hapalan), C2 

(pemahaman), C3 (penerapan) dan C4 (analisis). Dari uraian di atas, hasil belajar 

yang dimaksud adalah pengetahuan yang diperoleh siswa pada mata pelajaran 

kimia berupa hasil belajar kognitif siswa setelah mengikuti serangkaian 

pembelajaran kimia pada materi pokok koloid yang dapat dilihat dari nilai post-

test siswa. 

 

2.6  Materi Koloid 

Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan 

isperse. Larutan memiliki sifat disperse dan stabil. Suspensi memiliki sifat 

heterogen dan labil. Sedangkan koloid memiliki sifat heterogen dan stabil. Koloid 

merupakan larutan heterogen, dimana suatu zat “didispersikan” ke dalam suatu 

media yang isperse. Ukuran zat yang didispersikan berkisar dari satu nanometer 

(nm) hingga satu mikrometer (µm). Perhatikan perbedaan tiga contoh campuran di 

bawah ini : 

1. Campuran antara air dengan sirup. 
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2. Campuran antara air dengan susu. 

3. Campuran antara air dengan pasir. 

Jika kita campurkan air dengan sirup maka sirup akan terdispersi 

(bercampur) dengan air secara baik (bening). Jika didiamkan, campuran itu tidak 

memisah dan juga tidak dapat dipisahkan dengan penyaringan biasa maupun 

penyaringan yang lembut (penyaringan mikro). Secara makroskopis maupun 

mikroskopis campuran ini tampak menyatu, tidak dapat dibedakan mana yang air 

dan mana yang sirup. Campuran seperti inilah yang disebut larutan . 

Jika kita campurkan susu (misalnya, susu instan) dengan air, ternyata susu 

“larut” tetapi “larutan” itu tidak bening melainkan keruh. Jika didiamkan, 

campuran itu tidak memisah dan juga tidak dapat dipisahkan dengan penyaringan 

(hasil penyaringan tetap keruh). Secara makroskopis campuran ini tampak 

isperse. Akan tetapi, jika diamati dengan mikroskop ultra ternyata masih dapat 

dibedakan partikel-partikel lemak susu yang tersebar di dalam air. Campuran 

seperti inilah yang disebut koloid. 

Jika kita campurkan air dengan pasir maka pasir akan terdispersi 

(bercampur) dengan air secara heterogen dan langsung  memisah antara air 

dengan pasir, yang keadaannya pasir akan mengendap di dasar air dan dapat 

dipisahkan dengan penyaringan biasa, bahkan dapat dipisahkan dengan cara 

dituang perlahan-lahan. Secara makroskopis campuran ini sudah tampak hetrogen, 

dapat dibedakan mana yang air dan mana yang pasir. Campuran seperti inilah 

yang disebut disperse. 

Adapun beberapa cara pembuatan koloid adalah : 
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1. Cara Kondensasi adalah termasuk cara kimia. 

Partikel disperse  ----� Partikel koloid 

Contoh : 

• Reaksi Redoks 

2 H2S(g) + SO2(aq)  ----�   3 S(s) + 2 H2O(l) 

• Reaksi Hidrolisis 

FeCl3(aq) + 3 H2O(l)  ----�   Fe(OH)3(s) + 3 HCl(aq) 

• Reaksi Substitusi 

2 H3AsO3(aq) + 3 H2  ----� As2S3(s) + 6 H2O(l) 

• Reaksi Penggaraman 

Beberapa sol garam yang sukar larut seperti AgCl, AgBr, PbI2, BaSO4 dapat 

membentuk partikel koloid dengan pereaksi yang encer. 

AgNO3(aq) (encer) + NaCl(aq) (encer)  ----�  AgCl(s) + NaNO3(aq) 

(encer)  

2. Cara Dispersi 

Cara disperse dapat dilakukan dengan cara mekanik atau cara fisika: 

Partikel Besar  ----� Partikel Koloid 

• Cara Mekanik 

Cara ini dilakukan dari gumpalan partikel yang besar kemudian dihaluskan 

dengan cara penggerusan atau penggilingan. 

• Cara Busur Bredig 

Cara ini digunakan untak membuat sol-sol logam. 



25 
 

• Cara Peptisasi 

Cara peptisasi adalah pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu 

endapan dengan bantuan suatu zat pemeptisasi (pemecah). 

Contoh: 

Agar-agar dipeptisasi oleh air ; karet oleh bensin. Endapan NiS dipeptisasi 

oleh H2S ; endapan Al(OH)3 oleh AlCl3 

Suatu koloid selalu mengandung dua fasa yang berbeda, mungkin berupa 

gas, cair atau padat. Pengertian fasa disini tidak sama dengan wujud, karena ada 

wujud sama seperti fasanya yang berbeda. Oleh sebab itu, suatu koloid selalu 

mempunyai fasa terdispersi dan fasa pendispersi. Fasa terdispersi mirip dengan 

zat terlarut, dan fasa pendispersi mirip dengan pelarut pada suatu larutan. 

Berdasarkan fasa terdispersi dan fasa pendispersinya koloid disebut juga dispersi 

koloid yang dapat dibagi atas delapan jenis. (Syukri, 1999) : 

Tabel 2.4 Jenis-Jenis Koloid 
No Terdispersi Pendispersi Sistem koloid Contoh 
1 Gas Cair Buih atau 

busa 
-Putih telur yang dikocok dengan 
kecepatan tinggi, whipped(cream) 

-Buih sabun, ombak, limun 
2 Gas Padat Buih, busa 

padat 
Batu apung, karet busa 

3 Cair Gas Aerosol cair Kabut, awan, pengeras rambut, 
oat, parfum semprot 

4 Cair Cair Emulsi Minyak dalam air, susu, santan 
Air dalam minyak, mayonnaise. 

5 Cair Padat Gel (emulsi 
padat 

Keju, mentega,jeli, mutiara, opal, 
semir, padat, lem padat 

6 Padat Gas Aerosol  padat Asap, debu diudara. 
7 Padat Cair Sol agar agar panas, cat, kanji, 

protoplasma, putih telur, sol emas, 
sol belerang lem, semir cair. 

8 Padat Padat  Sol padat Batuan berwarna, gelas berwarna, 
tanah, permata, perunggu. 
 Sumber : Syukri, (1998) 
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 Sifat khusus koloid timbul akibat partikelnya yang lebih besar dari pada 

partikel larutan. Sifat itu antara lain (Keenan, 1984):  

1. Sifat koligatif berguna untuk menghitung jumlah mol atau konsentrasi partikel 

koloid. Sifat ini bergantung pada jumlah partikel koloid, buka pada jenisnya. 

Sifat ini memberi mamfaat bagi organisme, kontair sel mengandung partikel 

koloid sehingga mempunyai tekanan osmotik. Akibat air tertarik ke dalam sel 

bertahan di dalamnya. 

2. Sifat Optik, ukuran partikel koloid agak besar, maka cahanya yang 

melewatinya akan dipantulkan. Arah pantulan itu tidak teratur karena partikel 

tersebar secara acak sehingga pantulan cahaya itu berhamburan kesegala arah, 

yang disebut efek tyndall. 

3. Sifat Kinetik sebagai partikel yang bebas dalam mediumnya, partikel koloid 

selalu bergerak ke segala arah. Gerakkannya selalu lurus akan patah bila 

bertabrakkan dengan partikel yang lain. Gerakan ini disebut gerakan Brown. 

4. Sifat absorpsi, partikel-partikel koloid mempunyai luas permukaan yang sangat 

besar bila dibandingkan dengan partikel dari larutan kasar dengan massa yang 

sama. Atas dasar ini larutan koloid mempunyai daya absorpsi yang besar. 

5. Sifat listrik dimana partikel koloid mempunyai muatan listrik akibat 

penyerapan ion-ion dalam larutan. Muatan ini dapat positif dan negatif. 

6. Koagulasi apabila koloid dibiarkan dalam waktu tertentu akan terpengaruh oleh 

gaya gravitasi, sehingga partikelnya turun perlahan ke dasar bejana yang 

disebut koagulasi, atau penggumpalan. Waktu koagulasi koloid bervariasi 

antara yang satu dengan yang lain. Koagulasi spontan umumnya lambat dan 
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dapat dipercepat dengan alat sentrifugal ultra. Alat ini akan memutar koloid 

dengan kecepatan tinggi sehingga partikel didorong ke dasar tabung reaksi  

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian yang relevan terhadap hasil belajar siswa setelah 

diterapkan pembelajaran discovery-inquiry sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ali Gunay Balim (2009) dalam jurnal 

penelitiannya yang berjudul “ The Effects Of Discovery Learning On Students 

Succes And Inquiry Learning Skills.” Menyatakan bahwa terdapat peningkatan 

yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dalam hal 

prestasi awal baik dalam hal kognitif maupun afektifnya setelah diimplikasikan 

dengan pembelajaran discovery-inquiry. 

2. Pratiwi Pujiastuti (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “ Pengaruh 

Pembelajaran IPA-Biologi dengan Menggunakan Metode Discovery-Inquiry 

Terhadap Kemampuan Sintesis dan Analisis” menyimpulkan bahwa dengan 

menggunakan metode pembelajaran Discovery-Inquiry terdapat perbedaan 

yang signifikan dalam hal kemampuan sintesis dan analisis menunjukkan nilai 

yang lebih tinggi dikelompok belajar yang menggunakan metode discovery-

inquiry daripada kelompok belajar yang menggunakan metode ekspository. 

3. Dian Adi Pamungkas (2011) dengan hasil  belajar siswa yang diperoleh dari 

pengerjaan latihan, tugas dan post test mengalami peningkatan. Hal ini dilihat 

dari ketuntasan belajar siswa yang mendapat nilai ≥ 60. 
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4. Ira Vahlia (2013) menunjukkan hasil bahwa model pembelajaran discovery 

menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik daripada model pembelajaran 

group investigation dan konvensional. Pada siswa yang dikenai model 

discovery, kategori kreativitas tinggi menghasilkan prestasi belajar matematika 

yang lebih baik dibandingkan dengan kategori kreativitas sedang dan rendah.  

C. Kerangka Berpikir 

Peningkatan pemahaman siswa merupakan tujuan guru dalam pembelajaran, 

hal tersebut tidak dapat dicapai apabila tidak ditunjang oleh berbagai faktor seperti 

model, media, siswa, mata pelajaran dll. Semua faktor tersebut tidak akan berdiri 

sendiri melainkan sangat bergantung pada kemampuan guru. Dalam proses belajar 

mengajar khususnya kimia, guru harus kreatif dan inovatif menciptakan proses 

belajar mengajar yang kondusif dan menyenangkan.  

Model Discovery-Inquiry memiliki karakteristik model pembelajaran yang 

mengaktifkan siswa, selain itu mengandung beberapa paradigma yaitu (1) 

mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan 

dan menggeneralisasi pengetahuan; (2) berpusat pada siswa; (3) kegiatan untuk 

menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Model 

penemuan yang dikemas dengan inquiry disini menggunakan praktikum sebagai 

media pembelajarannya sebab materi koloid sangat tepat disampaikan 

menggunakan praktikum. Model ini diharapkan mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa dengan ditunjang kemampuan awal dimana proses penemuan dan 

inquiry dapat terjadi dengan mengasimilasikan pengetahuan lama dengan 
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pengetahuan baru agar terbentuk pengetahuan yang dibutuhkan. Model 

ekspository pada penelitian ini menggunakan media animasi agar pembelajaran 

lebih menyenangkan dan siswa lebih tertarik dalam mempelajari materi koloid. 

Adapun karakteristik yang dimiliki model ini adalah penyampaian materi 

pelajaran secara verbal, biasanya materi palajaran yang di sampikan adalah materi 

pelajaran yang sudah jadi, tujuan utama pembelajaran adalah pengauasaan materi 

pelajaran itu sendiri.  

Hasil belajar kimia dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, faktor 

eksternal misalnya model discovery-inquiry dan ekspository dan faktor 

internalnya kemampuan awal siswa. Siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi 

dapat lebih mudah mengasimilasikan pengetahuan awal dan pengetahuan baru 

sehingga pemahamannya lebih meningkat. Selain itu siswa memiliki keingin 

tahuan lebih tinggi untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Hal ini tentu saja sangat 

mendukung penerapan model discovery-inquiry dimana siswa dituntut lebih aktif 

untuk mencari sendiri pengetahuan yang dibutuhkannya. Sehingga dapat diduga  

hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model discovery-inquiry lebih tinggi 

daripada menggunakan model ekspositori. Siswa yang diajarkan dengan model 

ekspositori cenderung pasif karena karakteristik penyampaian materi yang hanya 

berpusat pada guru dan hanya sedikit melibatkan siswa. 

Melalui model discovery-inquiri siswa diberikan demonstrasi untuk 

merumuskan masalah yang dipecahkan melalui serangkaian praktikum yang 

menggunakan bahan-bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan 

penggunaan LKPD diharapkan siswa semakin aktif dalam mengembangkan hasil 
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penemuannya dan menyimpulkan sendiri konsep-konsep yang terkait dengan 

materi kimia. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diduga bahwa model discovery-inquiri 

akan memberi dampak yang lebih baik terhadap hasil belajar materi koloid 

dibandingkan model ekspositori 

 
D. Hipotesis Penelitian 

Adapun rumusan hipotesis dari penelitian ini adalah :  

1. Hasil belajar koloid siswa yang diajarkan menggunakan model 

discovery-inquiri lebih tinggi daripada menggunakan model 

ekspositori. 

2. Hasil belajar siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan 

diajarkan menggunakan model discovery-inquiri  lebih tinggi daripada 

hasil belajar siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan 

diajarkan menggunakan model ekspositori.  

3. Hasil belajar siswa yang memiliki kemampuan awal rendah dan 

diajarkan menggunakan model discovery-inquiri  lebih tinggi daripada 

hasil belajar siswa yang memiliki kemampuan awal rendah dan 

diajarkan menggunakan model ekspositori.  

4. Ada interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan awal siswa 

terhadap  hasil  belajar koloid. 
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

 

3.1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dimana peneliti sengaja 

membangkitkan timbulnya suatu kejadian atau keadaan (perlakuan) kemudian 

diteliti bagaimana akibatnya (Arikunto, 2006). Namun dikarenakan tidak semua 

variabel yang muncul dan kondisi eksprimen dapat dikontrol secara ketat (full 

randomized) sehingga penelitian ini termasuk kuasi eksperimen (eksperimen 

semu).  

 Ciri dari kuasi eksperimen antara lain ketidakmampuan peneliti untuk 

meletakkan subjek secara acak pada kelompok eksperimen ataupun kelompok 

kontrol. Yang dapat dilakukan peneliti adalah mencari kelompok subjek yang 

dikenakan variabel bebas, dimana kelompok subjek ini sudah terbentuk secara 

alamiah dalam kelas-kelas yang ada di sekolah. Desain kuasi eksperimen tidak 

memberikan pengendalian secara penuh sehingga penting sekali untuk 

mengetahui variabel mana yang mungkin tidak sepenuhnya dikendalikan, 

mengetahui sumber ancaman validitas internal dan eksternal serta 

memperhitungkan sumber tersebut dalam interpretasinya (Furchan, 2004). 

 

3.2 Rancangan Penelitian 

 Rancangan penelitian yang digunakan adalah Factorial Design yaitu 

dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang 
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mempengaruhi variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 

2010). Dalam rancangan ini, terdapat pretest untuk mengetahui tingkat 

kemampuan awal siswa dan Post-test digunakan untuk mengukur hasil belajar 

siswa.  

 Rancangan analisis penelitian ini adalah rancangan faktorial 2 x2. Faktor 

pemilahnya adalah variabel moderator kemampuan awal siswa. Untuk 

menentukan kategori kemampuan awal (tinggi dan rendah) menggunakan hasil 

pretes soal materi larutan yang telah dianalisis menjadi syarat materi koloid.    

Tabel 3.1: Rancangan  analisis faktorial 2x2 

Model pembelajaran 
(X) 

Discovery-Inquiry 
(X1) 

Ekspositori 
(X2) 

Kemampuan 
Awal Siswa 

(Y) 

Tinggi (Y1)  (µX1Y1) (µX2Y1) 
Rendah (Y2) (µX1Y2) (µX2Y2) 

Jumlah  (µX1Y1)+ (µX1Y2) (µX2Y1)+ (µX2Y2) 
Keterangan:  

(µX1Y1) : Skor rata-rata hasil belajar siswa pada kelas discovery-inquiri yang 

memiliki kemampuan awal tinggi. 

(µX1Y2)  :  Skor rata-rata hasil belajar siswa pada kelas discovery-inquiri yang 

memiliki kemampuan awal rendah. 

(µX2Y1) : Skor rata-rata hasil belajar siswa pada kelas ekspositori yang memiliki 

kemampuan awal tinggi. 

(µX2Y2) : Skor rata-rata hasil belajar siswa pada kelas ekspositori yang memiliki 

kemampuan awal rendah. 
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(µX1Y1)+ (µX1Y2) : Jumlah skor rata-rata pada kelas discovery-inquiri 

(µX2Y1)+ (µX2Y2) : Jumlah skor rata-rata pada kelas ekspositori 

Rancangan faktorial digunakan untuk meneliti pengaruh model Discovery-

Inquiry dan model Ekspository dengan memperhatikan kemampuan awal siswa 

(tinggi dan rendah). Dalam penelitian ini, pengelompokan berdasarkan 

kemampuan awal siswa bersifat semu artinya dalam kegiatan eksperimen, para 

siswa tidak dipisahkan secara nyata antara kemampuan belajar tinggi dan rendah. 

 

3.3 Tempat Penelitian 

 Penelitian  dilakukan di SMA N 7 Mataram  kelas  XI IPA semester II 

tahun ajaran 2012/2013. Alasan mengambil sekolah ini adalah SMA N 7 Mataram 

adalah karena sekolah tersebut mempunyai fasilitas laboratoium kimia yang 

lengkap. 

 

3.4 Variabel  Penelitian 

 Penelitian ini terdiri dari tiga jenis variabel yaitu: 

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Model Pembelajaran 

Discovery-Inquiry dan Model Pembelajaran Ekspositori  

2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Hasil belajar kimia siswa yang 

dilihat berdasarkan skor postes mereka. 

3. Variabel moderator yang digunakan pada penelitian ini adalah kemampuan 

awal siswa yang dinilai melalui pretes pada materi prasyarat yaitu materi 

larutan. 
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3.5 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.5.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi kelas XI IPA SMA Negeri 7 

Mataram semester genap tahun ajaran 2012/2013 yang terdistribusi pada 6 

kelas dengan jumlah siswa 246 siswa. 

     3.5.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau 

keadaan  tertentu yang akan diteliti. Dari keenam kelompok sampel pada 

populasi yang tersedia kemudian dipilih dua kelompok sampel dimana XI 

IPA 5 sebagai kelompok eksperimen dan kelas XI IPA 3 sebagai kelompok 

kontrol. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara acak (random). 

 

3.6 Langkah-Langkah Penelitian 

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini dilaksanakan menurut 

tahapan-tahapan sebagai berikut: 

3.6.1 Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan dilakukan dari bulan Februari sampai April 2013. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap ini yaitu: 

a. Menentukan sekolah tempat penelitian; 

b. Melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran kimia di sekolah tempat 

penelitian untuk mendapatkan masalah empirik yang terjadi pada 

pembelajaran kimia di sekolah; 
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c. Menetapkan alokasi waktu penelitian; 

d. Menyiapkan perangkat pembelajaran materi koloid dengan mengacu pada 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) untuk mata pelajaran kimia. 

Perangkat pembelajaran yang disusun berupa lembar kerja peserta didik 

(LKPD) untuk kelas eksperimen, animasi untuk kelas kontrol serta rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang berisi langkah-langkah pembelajaran 

untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen; 

e. Menyusun instrumen penelitian berupa tes kemampuan awal dan hasil belajar 

siswa. 

f. Melakukan validasi ahli terhadap instrumen penelitian berupa tes dan 

perangkat pembelajaran. 

3.6.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini merupakan bentuk realisasi dari rencana-rencana penelitian yang 

telah ditetapkan sebelumnya yang dimulai bulan Mei sampai bulan  Juni 2013. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap ini adalah: 

a. Melaksanakan studi pendahuluan dengan melakukan kegiatan pembelajaran 

pada materi kelarutan dan Ksp di kelas kontrol maupun kelas eksperimen 

dilaksanakan mulai tanggal 13 mei sampai 24 mei; 

b. Pengambilan data  kemampuan awal siswa untuk kelas XI IPA 5 dilakukan 

pada hari sabtu, 1 Juni 2013 dan kelas kontrol hari rabu, 5 Juni 2013 

c. Melaksanakan pembelajaran di kelas dengan menggunakan model discovery-

inquiry pada kelas eksperimen (XI IPA 5) dan model ekspositori pada kelas 
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kontrol (XI IPA 3). Penelitian ini dilaksanakan dalam 6 kali pertemuan pada 

materi koloid. Rincian pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 3.2  

Tabel 3.2. Pelaksanaan Pembelajaran Pada Kelas Kontrol Dan Kelas Eksperimen 

No Kelas 
Model 

Pembelajaran 

Pertemuan 

 

1 
XI IPA 3 
(Kelas 

Kontrol) 

Ekspository 
menggunakan 

animasi 
 

I   : Rabu, 12 Juni 2013 
II  : Kamis, 13 Juni 2013 
III : Rabu, 19 Juni 2013 
IV : Kamis, 20 Juni 2013 
V  : Rabu, 26 Juni 2013 
VI : Kamis, 27 Juni 2013 

2 
XI IPA 5 
(Kelas 

Eksperimen) 

Discovery-
Inquiry 

I   : Senin, 3 Juni 2013 
II  : Sabtu, 8 Juni 2013 
III : Senin, 10 Juni 2013 
IV : Sabtu, 15 Juni 2013 
V  : Senin, 17 Juni 2013 
VI : Sabtu, 22 Juni 2013 

 
Pada setiap pertemuan dalam kegiatan pembelajaran selalu dilakukan 

observasi oleh guru dan laboran selaku observer untuk mengamati dan 

mengontrol peneliti selaku guru agar pembelajaran yang dilakukan sesuai 

antara perencanaan (RPP) dengan pelaksanaannya di kelas baik di kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol. Selanjutnya segera setelah dilaksanakan 

pembelajaran dan dikontrol melalui kegiatan observasi, maka peneliti dan 

guru mitra melakukan refleksi untuk menilai pembelajaran yang telah 

berlangsung dan mengidentifikasi kekurangan-kekurangan pada pembelajaran 

dan mencari solusi untuk memperbaiki kegiatan pada pembelajaran 

berikutnya. 
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d. Memberikan postes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada hari Sabtu, 

29 Juni 2013, untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang telah 

diajarkan. 

e. Melakukan analisis atau pengolahan data untuk mendeskripsikan hasil 

penelitian yang diperoleh serta untuk menguji hipotesis yang diajukan pada 

penelitian ini. 

 

3.7 Pengumpulan Data dan Instrumen 

Dalam penelitian ini digunakan perangkat pembelajaran berupa rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), dan 

instrumen berupa (a) instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel 

moderator yaitu tes materi prasyarat dan (b) instrumen yang digunakan untuk 

mengukur variabel terikat yaitu tes hasil belajar. 

3.7.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

Rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini 

mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) pada mata pelajaran 

kimia tahun 2006 yang meliputi pokok bahasan koloid. Pokok bahasan ini 

disajikan dengan alokasi waktu 6 (enam) kali pertemuan (12 jam pelajaran). 

Sistematika rencana pelaksanaan pembelajaran meliputi: 1) standar kompetensi, 

2) kompetensi dasar, 3) indikator pembelajaran, 4) tujuan pembelajaran, 5) materi 

pokok, 6) metode pembelajaran, 7) langkah pembelajaran, 8) sumber belajar, 9) 

penilaian. RPP yang telah disusun peneliti selanjutnya dikonsultasikan dengan 



38 
 

Dosen Pembimbing untuk memperoleh saran dan kritik demi penyempurnaan 

RPP yang telah dibuat. 

3.7.2 Kemampuan Awal Siswa 

Langkah-langkah penyusunan tes sebagai berikut: (1) mengidentifikasi 

standar kompetensi; (2) mengidentifikasi kompetensi dasar; (3) mengidentifikasi 

indikator pembelajaran; (4) menyusun kisi-kisi tes; (5) penulisan butir-butir tes; 

(6) menyusun rubrik penilaian. Pengujian validitas tes kemampuan awal siswa 

menggunakan pengujian validitas konstruk ( Contruct validity )  yaitu 

menggunakan pendapat dari ahli (judgment experts). Pretes digunakan untuk 

melihat pengetahuan awal siswa tentang materi yang menjadi prasyarat dalam 

pembelajaran koloid. Setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang 

akan diukur dengan berlandaskan pada teori tertentu, selanjutnya dikonsultasikan 

dengan ahli.  Setelah pengujian konstruk dari ahli, maka dilakukan uji coba 

instrumen dikelas XI IPA 6 (yang bukan merupakan sampel penelitian) untuk 

mengetahui kualitas instrumen tes. Kualitas instrumen ditunjukkan oleh kesahihan 

dan keterandalannya dalam mengungkapkan apa yang akan diukur. Syarat-syarat 

tes yang baik ditentukan oleh validitas, reliabilitas, indeks daya beda dan tingkat 

kesukaran (Hasil analisis dapat dilihat pada Lampiran 5). Validitas tes 

kemampuan awal siswa dapat dicari dengan menggunakan rumus korelasi product 

moment seperti pada persamaan 3.1 (Arikunto, 2010). 

              
( )( )

( ){ } ( ){ }2222 ∑∑∑ ∑

∑∑∑
−−

−
=

YYNXXN

YXXYN
rxy .........................(3.1) 
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Keterangan: 

xyr  = nilai koefisien korelasi 

 ∑X = jumlah skor dalam sebaran x 
 ∑Y = jumlah skor dalam sebaran y 
 ∑XY = jumlah hasil kali skor dalam sebaran x dan sebaran y 
∑X2 = jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran x 
∑Y2 = jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran y  
N = jumlah subyek yang menjadi responden.  
 

Selanjutnya nilai rxy akan di konsultasikan dengan Tabel r product moment 

dengan taraf signifikansi 5%. Butir soal tersebut dikatakan valid jika rxy lebih 

besar dari  r tabel dan butir soal tersebut dikatakan tidak valid jika rxy lebih kecil 

dari r tabel. Untuk menentukan validitas hasil maka dilakukan uji thitung  dengan 

persamaan berikut, dan data dikatakan valid apabila thitung > ttabel 

( )2
11

11 1

2

r

n
rthitung −

−=

………………………………………………(3.2) 

Selain itu, dilakukan juga reliabilitas tes kemampuan awal siswa. 

Penentuan reliabilitas tes kemampuan awal siswa dilakukan dengan menggunakan 

rumus Alpha cronbach dengan bentuk  persamaannya adalah (Arikunto,2010) 
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−
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σ
n

n
r

……………………………………..….(3.3)

Dengan :  

 n =  banyak butir soal  

σ2
i = varians butir i 

σ2
t = varians butir soal 
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Penentuan reliabilitas (r) soal mengacu pada kriteria rentangan berikut: 

r = 0,00 – 0,20 adalah sangat rendah 
r = 0,21 – 0,40  adalah rendah 
r = 0,41 – 0,60  adalah sedang 
r = 0,61 – 0,80  adalah tinggi 
r = 0,81 – 1,00  adalah sangat tinggi 

3.7.3 Test hasil belajar 

Tes hasil belajar disusun dalam bentuk uraian/ esai untuk materi koloid. 

Tipe soal berbentuk uraian dengan tujuan memberikan keleluasaan sepenuhnya 

kepada siswa untuk mengungkapkan jawabannya. Instrumen tes yang telah 

disusun menurut kisi-kisi selanjutnya diuji validitas konstruknya (construct 

validity) dengan mengkonsultasikannya kepada ahli (judgement expert). Setelah 

pengujian konstruk dari ahli, maka dilakukan uji coba instrumen dikelas XI IPA 4 

(yang bukan merupakan sampel penelitian) untuk mengetahui kualitas instrumen 

tes. Kualitas instrumen ditunjukkan oleh kesahihan dan keterandalannya dalam 

mengungkapkan apa yang akan diukur. Syarat-syarat tes yang baik ditentukan 

oleh validitas, reliabilitas, indeks daya beda dan tingkat kesukaran (Hasil analisis 

dapat dilihat pada lampiran 6). 

a. Validitas  

Validitas tes adalah ketepatan alat ukur dengan apa yang hendak diukur. 

Analisis validitas butir tes dilakukan dengan rumus korelasi product moment 

yaitu: 

( )( )
( ){ } ( ){ }2222 ∑∑∑ ∑

∑∑∑
−−

−
=

yyNxxN

yxxyN
rxy  .......................... (3.4) 
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Keterangan : 

xyr   = nilai koefisien korelasi 

∑x  =  jumlah skor dalam sebaran x 
∑y   =  jumlah skor dalam sebaran y 
∑xy =  jumlah hasil kali skor dalam sebaran x dan sebaran y 
∑x2 =  jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran x 
∑y2 =  jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran y  
N    =  jumlah subyek yang menjadi responden. 

b. Reliabilitas  

Reliabilitas tes adalah kemampuan mempertahankan kestabilan/ 

kemantapan, keterpercayaan dan ketepatan dari suatu ramalan. penentuan 

reliabilitas tes dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha cronbach. Rumus 

Alpha cronbach digunakan karena instrument yang disusun berbentuk soal uraian 

dengan penskoran lebih dari 1 (Arikunto, 2010). Penentuan reliabilitas (r) soal 

mengacu pada kriteria rentangan berikut: 

r = 0,00 – 0,20 adalah sangat rendah 
r = 0,21 – 0,40  adalah rendah 
r = 0,41 – 0,60  adalah sedang 
r = 0,61 – 0,80  adalah tinggi 
r = 0,81 – 1,00  adalah sangat tinggi 

 
c. Indeks daya beda 

Daya pembeda butir tes berfungsi untuk membedakan peserta tes yang 

pandai dengan peserta tes yang kurang pandai. Daya pembeda ditentukan dengan 

cara peserta tes dipisahkan menjadi dua sama besar berdasarkan skor total yang 

mereka peroleh (Arikunto,2010). Menurut Sugiyono (2005) berdasarkan daya 

pembeda, butir tes dapat diklasifikasikan menjadi empat yakni : (1) D < 0,20, 

maka butir soal kurang baik; (2) 0,20 < D < 0,40, maka butir soal cukup baik; (3) 

0,40 < D < 0,70, maka butir soal baik; (4) D > 0,70, maka butir soal sangat baik. 
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Analisis dilakukan dengan bantuan Microsoft Excel dengan menggunakan rumus 

untuk mengetahui daya pembeda setiap butir tes adalah sebagai berikut : 

B

B

A

A

J

B

J

B
D −=   .............................................. (3.5) 

Keterangan : 

D  = daya pembeda butir soal 
BA = bayaknya kelompok atas yang menjawab benar 
JA  = banyaknya peserta kelompok atas 
BB = banyaknya kelompok bawah yang menjawab benar 
JB  = banyaknya peserta kelompok bawah 
 

d. Tingkat kesukaran 

Menurut Arikunto (2007) tingkat kesukaran (p) suatu soal dapat dibedakan 

menjadi tiga tingkatan yakni : (1) jika p < 0,3, maka tingkat kesukaran soal 

tergolong sukar; (2) jika 0,3 < p < 0,7, maka tingkat kesukaran soal tergolong 

sedang; (3) jika p > 0,7, maka tingkat kesukaran soal tergolong mudah. Analisis 

dilakukan dengan bantuan Microsoft Excel dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut :  

                ........................................................ (3.6) 

Keterangan : 
p = taraf kesukaran 
B = banyaknya siswa yang menjawab benar 
J = jumlah seluruh siswa peserta tes 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan hasil belajar 

siswa yang belajar melalui Model Discovery-Inquiry dan Model Ekspositori 

ditinjau dari kemampuan awal siswa. Hipotesis Statistik yang diajukan : 

J

B
p =
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Hipotesis Pertama : Hasil belajar koloid siswa yang diajarkan menggunakan 

model discovery-inquiri lebih tinggi daripada menggunakan model ekspositori. 

Hipotesis Statistiknya : 

Ho : µX1 ≤  µX2 

Ha : µX1 ˃ µX2 

Hipotesis Kedua : Hasil belajar siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan 

diajarkan menggunakan model discovery-inquiri  lebih tinggi daripada hasil 

belajar siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan diajarkan menggunakan 

model ekspositori.  

Hipotesis Statistiknya : 

Ho : (µX1Y1) ≤ (µX2Y1) 

Ha : (µX1Y1) ˃ (µX2Y1) 

Hipotesis Ketiga : Hasil belajar siswa yang memiliki kemampuan awal rendah dan 

diajarkan menggunakan model discovery-inquiri  lebih tinggi daripada hasil 

belajar siswa yang memiliki kemampuan awal rendah dan diajarkan menggunakan 

model ekspositori.   

Hipotesis Statistiknya : 

Ho : (µX1Y2) ≤ (µX2Y2) 

Ha : (µX1Y2) ˃ (µX2Y2) 

Hipotesis Keempat : Ada interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan 

awal siswa terhadap  hasil  belajar kimia siswa SMAN 7 Mataram. 

Hipotesis Statistiknya : 

Ho : µXY = 0 

Ha : µXY ≠ 0 



44 
 

Kaidah pengujian untuk hipotesis diatas adalah, Ho ditolak apabila F hitung 

lebih besar daripada F tabel. Untuk uji analisis statistik digunakan teknik analisis 

data ANAVA dua jalur dengan taraf signifikan α = 0,05. Pengujian 

signifikansinya dilakukan dengan rumus berikut (Riduwan, 2004): 

GroupDalamVarian

GroupAntarVarian

dbJK

dbJK

KR

KR
F

DD

AA

D

A
hitung ===

:

:
………     (3.7) 

Dimana: 

KRA     = Kuadrat Rerata Antar Group  

KRD     = Kuadrat Rerata Dalam  Group  

JKA      = Jumlah Kuadrat Antar Group 

 JKD        = Jumlah Kuadrat Dalam Antar Group 

Langkah – langkah pengujian hipotesis menggunakan ANAVA dua jalur, yaitu : 

1. Melakukan uji normalitas dan uji homogenitas sampel  

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah sampel berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Liliefors 

(Sudjana, 2004) dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Data X1, X2, X3,…, Xn yang diperoleh dari data yang terkecil hingga yang 

terbesar. 

b. Data X1, X2, X3,…, Xn dijadikan bilangan baku Z1, Z2, Z3,…, Zt dengan 

rumus: 

S

XX
Z t−

= 1  

Keterangan: 

X1= Skor yang diperoleh siswa ke-1 

X t = Skor rata-rata 
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S = Simpangan Baku 

c. Dengan menggunakan daftar distribusi normal baku, kemudian dihitung 

peluang F(Z ≤ Zt) 

d. Dengan menggunakan proporsi Z1, Z2, Z3,…, Zn yang lebih kecil atau sama 

dengan Z1, jika proporsi dinyatakan dengan S (Z1) maka: 

n

 Z yang  Z,, Z, Z, Zbanyaknya
)( tn321 ≤…

=ZiS               

e. Menghitung selisih F(Z1)-S(Z1) yang kemudian tentukan harga mutlaknya. 

f.  Diambil harga yang paling besar diantara harga mutlak selisih, disebut Lo. 

g. Membandingkan nilai Lo dengan nilai kritis L yang terdapat pada α= 0,05. 

kriteria yaitu hipotesis tersebut normal jika Lo lebih kecil dari Ltabel. 

Selain itu, syarat untuk uji ANAVA Dua jalur adalah harus homogen. 

Oleh karena itu dilakukan juga uji homogenitas dengan  menggunakan uji 

Bartlett (Sudjana,2004) adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Menghitung variansi gabungan dari semua populasi dengan menggunakan 

rumus: 

 
( )
( )∑

∑
−

−
=

1

1 2
2

i

ii

n

sn
s  

b. Menentukan harga satuan Bartlett (B) dengan rumus: 

 ( ) ( )∑ −= 1log 2
insB  

c. Untuk uji Bartlett digunakan statistik uji chi kuadrat  dengan rumus: 

( ) ( )[ ]∑ −−= 22 110ln LogsnBX  
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d.  Kemudian bandingkan harga 2hitungX    dengan harga 2
tabelX  yang diperoleh 

dari daftar distribusi chi-kuadrat dengan peluang (1-α) dan dk =k-1 

.Kriteria pengujian: Jika 2
hitungX < 2

tabelX maka populasi mempunyai 

variansi yang homogen. 

2. Menghitung Jumlah Kuadrat Antar Group  (JKA) 
 

  N

X

n

X
JK T

i

i
A

∑
∑
∑ −














=

22 )()(
  

3. Menghitung Derajad Bebas Antar Group (dbA) 
 
  dbA = A – 1                A = Jumlah group 
 
4. Menghitung Kuadrat Rerata Antar Group (KRA) 

 

A

A
A db

JK
KR =  

5. Menghitung  Jumlah Kuadrat Dalam/Residu Antar Group (JKD) 

  ∑ ∑∑ −=
ni

Xi
XJKD T

2
2 )(

 

 
6. Menghitung Derajat Bebas Dalam Group (dbD) 
 
  dbD  = N – A  

7. Menghitung Kuadrat Rerata Dalam Antar Group (KRD) 

  
D

D
D db

JK
KR =    

8. Menghitung Fhitung  
 

  
D

A
hitung KR

KR
F =   

  
9. Mencari Ftabel   
 F (tabel)  = FA (αααα) (dbA : dbD)  
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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS DATA 

 

4.1 Validasi Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa tes 

kemampauan awal siswa sebagai pre tes dan penilaian hasil belajar sebagai post 

test. Kedua jenis instrumen ini dilakukan validitas isi dan kualitasnya. Untuk 

mengetahui validitas isi dari instrumen maka instrumen yang telah disusun 

peneliti dikonsultasikan dengan ahli yang sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya 

instrumen tersebut diujicobakan untuk menentukan beberapa kriteria kualitas 

instrumen.  

Selain instrumen pre test dan post test, peneliti juga mempunyai instrumen 

berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). RPP ini juga  dilakukan uji ahli 

untuk melihat kualitas rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan.  

4.1.1 Validasi Ahli  Tes Kemampuan Akademik dan Hasil Belajar  

Komponen yang dinilai dari instrumen pada tahapan validasi ahli meliputi 

kesesuaian kompetensi dasar dengan indikator, kesesuaian indikator dengan 

rumusan soal, kejelasan rumusan soal, kesesuaian antara soal dengan kunci 

jawaban dan kesesuaian kriteria penskoran. Dari hasil validasi ahli untuk tes 

kemampuan awa siswa (pre-tes) dan hasil belajar (post-test) dinyatakan bahwa 

instrumen yang telah dibuat peneliti telah layak digunakan untuk mengumpulkan 

data penelitian. Persentase skor penilaian tes kemampuan awal sebesar 71 untuk 5  

aspek yang dinilai dan tes hasil belajar 80 dari 5 aspek yang  yang dinilai sehingga 

tes yang disusun termasuk kategori” baik” (Lampiran 6). 
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Untuk uji ahli RPP, dari 7 aspek yang diuji memperoleh persentase 72 

(Lampiran 6). Dengan demikian RPP yang digunakan dalam kategori “baik” 

sehingga cocok digunakan untuk proses penelitian. 

4.1.2 Uji Coba Instrumen 

4.1.2.1 Uji Coba Tes Kemampuan Awal  

Uji coba instrumen tes kemampuan awal siswa dilakukan untuk 

mengetahui kualitas instrumen yang ditunjukkan oleh kriteria validitas butir, 

reliabilitas, tingkat kesukaran dan indeks daya beda. 

1) Hasil analisis validitas butir soal diperoleh bahwa dari 7 butir soal yang 

dibuat semua soal valid dengan distribusi thitung>ttabel (Lampiran 8). Hal ini 

berarti bahwa semua soal sudah cocok untuk mengukur kemampuan awal 

siswa.  

2) Hasil analisis reliabilitas soal (Lampiran 8) menunjukkan r = 0,8 termasuk 

dalam kategori reliabilitas soal “Tinggi”. 

3) Hasil analisis tingkat kesukaran menunjukkan bahwa soal yang disusun 

peneliti berada pada rentang soal dengan tingkat kesukaran mudah hingga 

sedang. Ada satu soal dengan kategori tingkat kesukaran mudah, 6 soal 

dengan kategori sedang (Lampiran 8). 

4) Hasil analisis indeks daya beda dari setiap butir soal menunjukkan bahwa 

dari tujuh  butir soal tersebut sudah memiliki indeks daya beda yang 

berkisar antara cukup sampai baik. Terdapat lima  butir soal dengan indeks 

daya beda cukup dan 2  butir soal dengan indeks daya beda baik 

(Lampiran 8). 
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4.1.2.2 Uji Coba Instrumen  Tes Hasil Belajar  

Uji coba instrumen tes hasil belajar siswa (Post-test) dilakukan untuk 

mengetahui kualitas instrumen yang ditunjukkan oleh kriteria validitas butir, 

reliabilitas, tingkat kesukaran dan indeks daya beda. 

1. Hasil analisis validitas butir soal diperoleh bahwa dari 9  butir soal yang 

dibuat 8 butir soal valid dan 1 butir  soal tidak valid  (Lampiran 7). Hal ini 

berarti bahwa hanya 8 soal tersebut yang dapat digunakan saat penelitian.  

2. Hasil analisis reliabilitas soal (Lampiran 7) menunjukkan r = 0,6 termasuk 

dalam kategori reliabilitas soal “sedang”. 

3. Hasil analisis tingkat kesukaran menunjukkan bahwa soal yang disusun 

peneliti berada pada rentang soal dengan tingkat kesukaran sedang hingga 

sukar. Ada 3  soal dengan kategori tingkat kesukaran sukar dan  6 soal 

dengan kategori sedang (Lampiran 7). 

4. Hasil analisis indeks daya beda dari setiap butir soal menunjukkan bahwa 

dari 9   butir soal tersebut sudah memiliki indeks daya beda yang berkisar 

antara kurang baik sampai cukup baik. Terdapat 7  butir soal dengan 

indeks daya beda kurang baik dan 2  butir soal dengan indeks daya beda 

cukup baik (Lampiran 7). 

4.2 Deskripsi Hasil Tes Kemampuan Awal  dan Hasil Belajar  

Tes kemampuan awal siswa (pretes) diberikan untuk mengetahui 

pengetahuan awal siswa sebelum diberikan perlakuan dan postes untuk 

mengetahui pemahaman siswa setelah diberikan perlakuan. Secara ringkas hasil 

pretes dan postes disajikan pada Tabel 4.1  (selengkapnya disajikan pada 

Lampiran 12): 
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Tabel 4.1 Deskripsi Hasil Pretes dan Posttes 

Kelompok perlakuan 
Pretes Postes 

Rata-
rata 

Standar 
deviasi 

Rata-
rata 

Standar 
deviasi 

Kelas discovery-inquiri 60,51 21,69 63,27 11,90 
Kelas ekspositori 53,05 16,91 41,68 8,64 

 

Kemampuan awal diberikan untuk mengelompokkan siswa kedalam 

kelompok berkemampuan awal tinggi dan rendah. Pengelompokan dilakukan 

dengan berdasarkan nilai pretes yang diberikan dengan kriteria siswa yang 

memiliki nilai diatas atau sama dengan rata-rata kelas dimasukkan kedalam 

kelompok berkemampuan awal tinggi. Sebaliknya siswa yang memiliki nilai 

dibawah rata-rata kelas maka dikelompokkan kedalam kelompok siswa 

berkemampuan awal rendah. Seperti terlihat pada Tabel 4.1 rata-rata kelas yang 

diperoleh untuk kelas eksperimen 60,51 sehingga siswa yang mendapatkan nilai ≥ 

60,51 termasuk kelompok berkemampuan awal tinggi, sedangkan dikelas kontrol 

rata-rata kelasnya 53,05 maka siswa yang mendapatkan nilai ≥ 53,05 termasuk 

kelompok berkemampuan awal tinggi. Pada kelas eksperimen terdapat 17 siswa 

yang masuk kategori ini dan pada kelas kontrol terdapat 18 siswa. Sedangkan 

kelompok berkemampuan awal rendah pada kelas eksperimen sebanyak 24 orang 

dan kelas kontrol 25 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 12.  

Setelah diberikan perlakuan terhadap kedua kelompok terlihat nilai rata-

rata kelas siswa pada Tabel 4.1 untuk kelas eksperimen 63,27, lebih tinggi 

dibandingkan kelas kontrol yang diajar dengan model ekspository memiliki rata-

rata 41,68. Hasil diatas memperlihatkan bahwa setelah diberi perlakuan nilai kelas 

kontrol turun sedangkan kelas eksperimen naik. Perbandingan rata-rata hasil 



51 
 

belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol secara keseluruhan terlihat pada 

grafik berikut ini :  

 

Grafik 4.1 Perbandingan rata-rata hasil belajar 

Grafik 4.1 diatas menunjukkan rata-rata hasil belajar siswa dikelas 

eksperimen yang menggunakan model pembelajaran discovery-inquiri lebih baik 

daripada kelas kontrol yang menggunakan model ekspositori. 

Penelitian yang dilakukan adalah untuk melihat perbedaan hasil belajar 

berdasarkan model pembelajaran dan tingkat kemampuan awal siswa, seperti yang 

terlihat dalam Tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 Nilai Rata-Rata Siswa berdasarkan model pembelajaran dan 
tingkat kemampuan awal 

Kemampuan 
Awal 

Model 
Rata baris Discovery-

Inquiry 
Ekspository 

Tinggi 

n = 17 
Xt = 1153 

 XR = 80025,3 
X = 67,8 

n = 18 
Xt = 777,3 

 XR = 34635 
X = 43,2 

n = 35 
Xt = 1930,3 

 XR = 114660,3 
     X = 55,5     

Rendah 

n = 24 
Xt = 1440,9 

 XR = 89850,8 
     X = 60    

n = 25 
Xt = 1015,2 

 XR = 43214 
    X = 40,6 

n = 49 
Xt = 2456,1 

 XR = 133064,8 
     X = 50,3 

Rata kolom 

n = 41 
Xt = 2593,9 

 XR = 169876,1 
     X = 63,9 

n = 43 
Xt = 1792,5 

 XR = 77849 
   X = 41,9 

n = 84 
Xt = 4386,4 

 XR = 247725,1 
    X = 52,9 
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Berdasarkan Tabel 4.2 diatas rata-rata hasil belajar siswa terendah berada 

pada kelas yang diajarkan menggunakan model ekspository dengan kemampuan 

awal rendah yaitu dengan nilai rata-rata 40,6. Sedangkan rata-rata hasil belajar 

tertinggi berada pada kelas yang diajarkan dengan model discovery-inquiry 

dengan kemampuan awal tinggi yaitu dengan nilai rata-rata 67,8. Perbandingan 

rata-rata hasil belajar tersebut ditampilkan dalam grafik berikut: 

 

Grafik 4.2 Perbandingan rata-rata hasil belajar berdasarkan 

kemampuan awal tinggi dan rendah 

Berdasarkan grafik diatas, hasil belajar siswa yang menggunakan model 

discovery-inquiri lebih tinggi daripada yang menggunakan model ekspositori baik 

pada siswa berkemampuan awal tinggi maupun rendah. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa model discovery-inquiri lebih efektif digunakan pada materi koloid 

daripada model ekspositori. 
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4.3 Hasil Analisis Statistik 

4.3.1 Uji Asumsi Analisis Statistik 

Sebelum dilakukan uji hipotesis maka perlu dilakukan uji asumsi atau uji 

prasyarat dari analisis statistik yang digunakan. Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan analisis ANAVA Dua Jalur.  Prasyaratan uji ANAVA Dua Jalur 

meliputi normalitas dan homogenitas varian.  

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data sampel berasal 

dari populasi yang terdistribusi dari variansi yang homogen atau tidak homogen. 

Uji homogenitas hasil belajar siswa menggunakan uji Bartlett dengan taraf 

signifikansi 5 % (α = 0,05). Hasil sebaran Bartlett menunjukkan bhitung = 0,12447, 

< btabel = 0,934. Karena  bhitung = 0,12447 <  btabel = 0,934, yang berarti bahwa 

kedua varians tersebut homogen, perhitungan selengkapnya pada Lampiran 10.                 

Salah satu prasyarat suatu data boleh dianalisis dengan  ANAVA adalah 

data tersebut terdistribusi normal. Uji normalitias data penelitian telah dilakukan 

dengan  menggunakan uji Lillifors dengan taraf signifikansi 5 % (α = 0.05)  dan 

hasilnya sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Hasil uji normalitas data hasil belajar 

Kelompok Lmaksimum Ltabel 

Discovery-
Inquiri 0,098 0,137 

Ekspositori 0,10099 0,13511 

 Sumber : lampiran 10 

Berdasarkan hasil uji normalitas data dari kedua kelompok terlihat bahwa 

Lmaksimum dari masing-masing kelompok lebih kecil dari Ltabel. Dengan demikian  
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L(max)hitung < Ltabel, yang berarti bahwa data terdistribusi normal.  Data 

selengkapnya disajikan pada Lampiran 10. 

4.3.2 Uji Hipotesis Statistik 

Uji hipotesis menggunakan teknik ANAVA dua arah ( Lampiran 12). 

Pada Tabel 4.6 disajikan ringkasan hasil analisis ANAVA Dua Jalur untuk 

menjawab hipotesis. Uji anava dua jalur dilakukan untuk melihat perbedaan 

rata-rata hasil belajar secara keseluruhan dan untuk melihat adanya interaksi 

antar variabel model dan kemampuan awal terhadap hasil belajar koloid. 

Tabel 4.4 Hasil analisis ANAVA Dua Jalur dengan cara manual 

 
Berdasarkan Tabel 4.6 dan mengacu pada hipotesis statistik yang 

diajukan pada penelitian ini maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

a) Pengujian Hipotesis Pertama 

Untuk menguji hipotesis pertama tentang Hasil belajar koloid siswa yang 

diajarkan menggunakan model discovery-inquiri lebih tinggi daripada 

menggunakan model ekspositori, terlihat dalam tabel bantuan anava dua jalur 

menunjukkan Fh kolom > F tabel dengan nilai 5,02 > 3,96, karena harga Fhitung 

lebih besar dari Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian 

disimpulkan bahwa  hasil belajar koloid siswa yang diajarkan menggunakan 

model discovery-inquiri lebih tinggi daripada menggunakan model ekspositori. 

sumber variansi db JK Mk Fh=Mk/Mkdal Ft 
antar baris (b) 2-1=1 515,93 515,93 5,02 

3,96 

antar kolom (k) 2-1=1 9773,9 9773,9 95,07 
interaksi  1x1=1 156,715 156,715 1,52 

          
Dalam 84-(2x2)=80 8224,93 102,81   

Total(R) 84-1=83 18671,47     
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 Untuk melihat perbedaan rata-rata nilai hasil belajar dalam kelompok 

dilakukan pengujian selanjutnya menggunakan Anava satu jalur, yaitu: a) dalam 

kelompok kemampuan awal tinggi antar siswa yang diajarkan dengan model 

discovery-inquiri dan model pembelajaran ekspositori dan b) dalam kelompok 

kemampuan awal rendah antar siswa yang diajarkan dengan model discovery-

inquiri dan model pembelajaran ekspositori. Deskripsi hasil pengujian anava satu 

jalur sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Hasil analisis ANAVA Satu Jalur 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 untuk menguji hipotesis kedua dan ketiga diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

b) Pengujian Hipotesis Kedua dan Ketiga 

Untuk menguji hipotesis II dan III tentang Hasil belajar siswa yang 

memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah yang diajarkan menggunakan 

model discovery-inquiri  lebih tinggi daripada siswa yang menggunakan model 

ekspositori, terlihat dalam Tabel bantuan anava satu jalur menunjukkan Fh >  

Ftabel dengan nilai 33,87 > 3,96, karena harga Fhitung lebih besar dari Ftabel, maka 

Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hasil 

belajar siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah diajarkan 

menggunakan model discovery-inquiri  lebih tinggi daripada siswa yang 

menggunakan model ekspositori. 

sumber variansi db JK Mk Fh=Mk/Mkdal Ft 
Rata-rata  1  229053,63      

3,96 Antar 4-1=3 10446,545 3482,18 33,87 
Dalam 84-(2x2)=80 8224,93 102,81   

Total(R) 84-1=83 18671,47     
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c) Pengujian Hipotesis Keempat 

Untuk menguji hipotesis IV tentang ada interaksi antara model 

pembelajaran dan kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar kimia siswa di 

SMAN 7 Mataram, maka dapat dilihat nilai F hitung 1,52 dan Ftabel 3,96.  

Karena harga Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya tidak ada 

interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan awal siswa terhadap hasil 

belajar kimia siswa di SMAN 7 Mataram.  
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BAB V 

PEMBAHASAN  

 

Hasil belajar kimia pada penelitian ini adalah pengetahuan yang 

diperoleh siswa pada mata pelajaran kimia berupa hasil belajar kognitif siswa 

setelah mengikuti serangkaian pembelajaran kimia pada materi pokok koloid yang 

dapat dilihat dari nilai post-test siswa. Hasil belajar koloid disini ditinjau dari 

kemampuan awal yang dimiliki siswa yang dibagi menjadi kemampuan awal 

tinggi dan rendah. Menurut Murphy, et al (1989) kemampuaan akademik 

merupakan prediktor yang kuat bagi prestasi siswa.  

Kegiatan penelitian untuk materi koloid dilaksanakan dalam 8 kali 

pertemuan untuk masing-masing kelas. Pada pertemuan pertama diberikan pretes 

untuk mengetahui kemampuan awal siswa, lalu pertemuan ke-2 sampai ke-7 

dilakukan manipulasi dalam model pembelajaran dan pada pertemuan ke-8 

diberikan postes untuk mengetahui pemahaman siswa setelah diberikan perlakuan. 

 

5.1 Perbedaan Hasil Belajar Kimia Siswa Yang Belajar Melalui  Model 

Discovery-Inquiry Dan Ekspository Di SMAN 7 Mataram 

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan maka perlakuan yang diberikan 

pada kelas eksperimen yang menerapkan pembelajaran discovery-inquiry terbukti 

dapat meningkatkan hasil belajar seperti pada Tabel 4.1. Rata-rata hasil belajar 

seperti yang ditunjukkan pada Grafik 4.1 memperlihatkan nilai rata-rata kelas 

eksperimen yang diajarkan menggunakan model pembelajaran discovery-inquiri 

(63,27) lebih baik dibandingkan dengan nilai rata-rata kelas kontrol yang belajar 
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dengan model ekspository (41,7). Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan 

oleh Pratiwi Pujiastuti (2011) bahwasanya menggunakan metode pembelajaran 

Discovery-Inquiry dapat meningkatkan kemampuan sintesis dan analisis daripada 

kelompok belajar yang menggunakan metode ekspositori. Kenaikan rata-rata hasil 

belajar  kelas discovery-inquiry adalah indikator keberhasilan pembelajaran dalam 

proses penelitian. Namun sebaliknya terjadi pada kelas kontrol yang 

menggunakan model pembelajaran ekspository yakni rata-rata hasil belajar berupa 

pre-test dan post test mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan karena soal 

pretes tidak sama dengan postes melainkan soal pretes adalah prasyarat materi 

yang diposteskan. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti hal ini terjadi karena pada 

kelas kontrol yang diajarkan dengan model ekspository, input siswa yang kurang 

sehingga semangat belajar juga menurun. Selain itu menurut para siswa metode 

tersebut sering digunakan baik peneliti yang lain maupun guru pelajaran mereka 

sehingga saat pembelajaran siswa tidak fokus memperhatikan karena nanti bisa 

mengcopy file tersebut pada guru. Pada pertemuan selanjutnya hal tersebut sudah 

diantisipasi peneliti dengan menekankan tidak diperkenankan mengcopy file, akan 

tetapi siswa menjadi lebih fokus menulis daripada memperhatikan penjelasan guru 

sehingga pada tahap tanyajawab keterlibatan siswa menurun.  

Kondisi berbeda terasa saat proses pembelajaran di kelas eksperimen di 

mana seluruh siswa sangat antusias dalam praktikum yang mereka lakukan mulai 

dari tahap perencanaan sampai tahap pengambilan kesimpulan. Model 

pembelajaran discovery-inquiry dirancang untuk mengaktifkan siswa seperti yang 

dikatakan Sund dalam Suryosubroto,(2002) discovery adalah proses mental 
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dimana siswa mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Proses mental tersebut 

misalnya mengamati, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, 

membuat kesimpulan dan sebagainya. Sedangkan inquiry adalah perluasan baru 

dari discovery yang digunakan lebih mendalam. Artinya proses inquiry 

mengandung proses-proses mental yang lebih tinggi tingkatannya, misalnya 

merumuskan masalah, merancang eksperimen, melakukan eksperimen, 

mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan dan sebagainya. 

Ketertarikan siswa terhadap proses pembelajaran tidak terlepas dari 

pelaksanaan praktikum yang menggunakan bahan-bahan yang mereka gunakan 

sehari-hari, seperti telur, gula, susu, pengolahan air bersih dll. Asimilasi 

pengetahuan awal dan pengetahuan baru lebih mudah didapatkan siswa pada 

setiap tahapan pembelajaran. Tahap pertama yaitu stimulasi, disini guru 

memberikan stimulus melalui serangkaian demonstrasi sederhana yang dilakukan 

untuk menggiring pengetahuan awal siswa agar mampu merumuskan masalah. 

Masalah yang telah dirumuskan kemudian dipecahkan melalui serangkaian tahap 

perencanaan dan pelaksanaan praktikum yang dilakukan siswa untuk 

mengumpulkan data. Data yang dihasilkan kemudian dianalisis untuk 

menyimpulkan jawaban dari masalah yang telah mereka ajukan bersama.  

Setiap tahapan dalam pembelajaran discovery-inquiry memang tidak mudah 

dilakukan akan tetapi adanya perencanaan yang baik dapat mengoptimalkan 

pencapaian. Sebagaimana yang dilakukan peneliti sewaktu melaksanakan 

pembelajaran, tahap persiapan merupakan penentu terlaksananya pembelajaran 

selain itu kesiapan siswa melakukan praktikum juga sangat membantu hasil yang 

maksimal. Oleh karena itu lembar kerja siswa dibagikan sebelum pembelajaran 
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dimulai dan kesepakatan-kesepakatan telah dilakukan sebelum memulai 

pembelajaran. 

Faktor-faktor berupa faktor pribadi, sosial, dan lingkungan sangat 

mempengaruhi hasil belajar. Oleh karena itu, adanya penurunan semangat belajar 

pada kelas kontrol menjadi pemicu adanya penurunan hasil tes mereka. 

Pembelajaran ekspository dikelas kontrol menggunakan media animasi sebagai 

metode pembelajarannya, akan tetapi ketika penanyangan berlangsung siswa lebih 

fokus menulis daripada mendengarkan penjelasan guru. Sehingga ketika tahap 

tanya jawab sangat kurang kontribusi yang diberikan siswa, hanya beberapa siswa 

saja yang dapat menjawab pertanyaan yang diajukan guru.  

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan dapat dilihat bahwa keempat 

hipotesis yang diajukan dapat dijawab dengan analisis data yang dilakukan yakni 

menggunakan teknik ANAVA dua jalur. Kesimpulan yang dihasilkan bahwasanya 

hasil belajar koloid siswa yang diajarkan menggunakan model discovery-inquiri 

lebih tinggi daripada menggunakan model ekspositori. Kesimpulan ini diperkuat 

dengan nilai rata-rata kelas eksperimen sebesar 63,27 lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelas kontrol 41,7 yang ditunjukkan pada Grafik 4.1. Sebagaimana yang 

dijelaskan Peter (1989) bahwasanya peranan media pembelajaran sangat besar 

dalam mempermudah pemahaman siswa terhadap suatu pelajaran. Terlebih 

pelajaran kimia yang seharusnya tidak hanya dipahami melalui teori saja akan 

tetapi menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang 

disampaikan. Penerapan media disini tentunya harus memperhatikan karakteristik 

materi pelajaran sebab materi-materi dalam pelajaran kimia memiliki karakter 

yang berbeda-beda. Sebagaimana materi koloid pada penelitian ini akan lebih baik 
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apabila menggunakan metode praktikum daripada animasi sebab koloid dalam 

kehidupan sehari-hari sangat banyak kegunaannya.  

Media sebagai sarana dalam model pembelajaran dapat lebih meningkatkan 

ketercapaian hasil belajar pada proses pembelajaran. Akan tetapi yang lebih 

menentukan adalah proses pembelajaran yang diakukan siswa sebagaimana hasil 

observasi yang menyebutkan bahwa aktifitas siswa selama pembelajaran 

mencerminkan proses kerjasama dimana masing-masing siswa saling berdiskusi, 

berbagi tugas, menjelaskan dan saling membantu sehingga asimilasi pengetahuan 

lama dan baru lebih maksimal dihasilkan oleh para siswa pada kelas eksperimen. 

Sedangkan pada kelas kontrol siswa yang mendominasi hanya siswa yang 

memiliki kemampuan awal tinggi saja tanpa adanya interaksi antar masing-masing 

individu maka siswa yang pintar saja yang mampu menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh guru. 

 

5.2 Perbedaan Hasil Belajar Kimia Siswa Ditinjau Dari Kemampuan Awal 

Menurut sebagian hasil penelitian yang telah dilakukan, kemampuan 

awal siswa sangat berpengaruh terhadap hasil belajar misalnya penelitian dari 

Marsh dan Yeung (1997) yang meneliti hubungan antara prestasi dan kemampuan 

pada 603 siswa Chatolic Boys’ School di Metropolitan Sydney. Penelitian 

tersebut mendapatkan hasil bahwa prestasi matematika (mathematic achievement) 

berhubungan positif secara signifikan dengan kemampuan akademik siswa 

menyelesaikan soal-soal matematika. Begitupula pada penelitian ini rata-rata hasil 

belajar kimia siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi mendapatkan rata-rata 

nilai tertinggi daripada siswa yang memiliki kemampuan awal rendah. Seperti 
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yang terlihat pada Grafik 4.2 rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan 

model discovery-inquiry dengan kemampuan awal tinggi sebesar 63,9 sedangkan 

siswa berkemampuan awal rendah rata-ratanya 60,04. Sedangkan nilai rata-rata 

hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model ekspository pada kelompok 

siswa berkemampuan awal tinggi nilai rata-ratanya adalah 43,18 dan pada 

kelompok siswa dengan kemampuan awal rendah rata-rata hasil belajarnya 40,78. 

Nilai rata-rata hasil belajar siswa tersebut memperlihatkan dalam satu kelas, siswa 

yang memiliki kemampuan awal tinggi mendapatkan nilai rata-rata yang lebih 

tinggi dibandingkan siswa yang memiliki kemampuan awal rendah Sehingga 

berdasarkan nilai rata-rata tersebut dari hasil penelitian dapat disimpulkan adanya 

hubungan kemampuan awal siswa dengan hasil belajarnya.  

Rebber dalam Muhibbin syah mengatakan bahwa kemampuan awal 

adalah prasyarat untuk mengetahui adanya perubahan. Ini artinya bahwa siswa 

yang mempunyai kemampuan awal tinggi akan lebih cepat memahami materi 

pembelajaran daripada siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah. 

Kemampuan awal yang dimiliki siswa sangat membantu guru agar materi yang 

disampaikan lebih mudah dipahami oleh siswa. Hal tersebut sangat berguna pada 

setiap proses yang dilakukan dikelas eksperimen. Siswa yang memiliki 

kemampuan awal tinggi lebih aktif melakukan proses praktikum karena 

sebelumnya telah memahami materi larutan dan konsentrasinya sebagai prasyarat 

bagi materi koloid. Demikian pula dikelas kontrol, siswa berkemampuan awal 

tinggi cenderung lebih aktif daripada siswa dengan kemampuan awal rendah.  

Hasil pengujian hipotesis menggunakan anava satu jalur juga 

menyimpulkan bahwasanya hasil belajar siswa yang memiliki kemampuan awal 
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tinggi dan rendah yang diajarkan menggunakan model discovery-inquiri  lebih 

tinggi daripada siswa yang menggunakan model ekspositori. Hasil tersebut 

diperkuat pula dengan tanggapan dari guru dan laboran yang mengajar disana 

(diminta sebagai observer) bahwasanya secara umum siswa sangat semangat 

dengan praktikum yang dilakukan sedangkan dikelas ekspository siswa sangat 

pasif dan cenderung melakukan aktivitas lainnya pada saat pembelajaran (tidak 

memperhatikan penjelasan guru). Hal tersebut dikarenakan pada kelas eksperimen 

siswa lebih leluasa melakukan aktifitas pencarian informasi daripada dikelas 

kontrol yang hanya menerima materi langsung dari guru. Aktifitas siswa yang 

lebih luas disini mencakup proses penemuan masalah, diskusi, percobaan-

percobaan sampai pada pengambilan kesimpulan pada masing-masing kelompok. 

Sehingga kemampuan awal sebagai pengetahuan yang tersimpan ditambah dengan 

pengetahuan baru yang didapatkan melalui proses penemuan menghasilkan 

pengetahuan baru yang didapatkan siswa. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar siswa yang ditunjang dengan kemampuan awal yang tinggi 

akan menghasilkan pemahaman dan proses pengetahuan yang lebih bermakna. 

 

5.3 Interaksi Model dan Kemampuan Awal Terhadap Hasil Belajar Kimia 

Kemampuan awal siswa sangat ditentukan oleh individu masing-masing 

siswa. Setiap individu siswa memiliki latar belakang kemampuan akademik yang 

beragam. Banyak faktor yang mempengaruhinya seperti faktor keluarga, 

kesehatan, teman belajar, tempat belajar dan sebagainya. Seperti yang 

diungkapkan oleh Marsh, Smith, dan Barnes (1985) bahwasanya prestasi yang 



64 
 

dimiliki oleh individu siswa sebagai pengaruh kemampuan awalnya membentuk 

kepercayaan awal yang positif.  

Begitu juga dengan model pembelajaran adalah hasil kreasi penelitian 

beberapa ahli yang sudah diujicobakan dan mempunyai hasil yang bagus untuk 

diterapkan pada peserta didik. Namun, jika model ini tidak dijalankan sesuai 

prosedur maka kemungkinan besar hasil yang maksimal tidak bisa diharapkan. 

Sebab menurut Roestiyah (2008) model discovery-inquiry memiliki kekurangan 

yaitu diperlukan kesiapan siswa, kemampuan, dan keberanian untuk mengetahui 

keadaan sekitarnya dengan lebih baik, dan apabila kelas terlalu besar, maka model 

ini akan kurang efektif. Hal ini perlu diperhatikan guru agar dapat menggunakan 

model pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran. 

Jika dilihat pada penelitian ini berdasarkan pengujian hipotesis yang 

dilakukan menggunakan uji anava dua jalur menyimpulkan tidak terdapat 

interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan awal terhadap hasil belajar 

siswa. Hal ini berarti model pembelajaran discovery-inquiri apabila diajarkan 

pada siswa berkemampuan tinggi maupun rendah maka hasil belajar siswa dapat 

lebih baik. Hal ini dikarenakan setiap individu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

berbeda terlihat pada lampiran 12, bahwasanya siswa yang mempunyai 

kemampuan awal tinggi tidak serta merta mempunyai hasil belajar yang tinggi 

begitu juga dengan siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah tidak serta 

merta mempunyai hasil belajar rendah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor 

internal dimana siswa  yang memiliki pola fikir positif akan memotivasi dirinya 

untuk meningkatkan hasil belajarnya, hal tersebut terlihat pada aktifitas siswa 

dikelas eksperimen, masing-masing siswa memiliki keingintahuan yang besar 
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untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dalam LKPD. Contohnya pada 

percobaan sifat-sifat koloid, siswa dengan seksama memperhatikan apakah yang 

terjadi apabila susu dicampurkan dengan cuka atau perubahan apa yang terjadi 

pada air yang dimasukkan tawas apakah betul bisa lebih jernih? Mengapa hal 

tersebut dapat terjadi, proses apa yang terjadi didalamnya? Setiap pertanyaan 

siswa dirangkum dan kemudian nantinya dijawab pada tahap kesimpulan.  

Faktor eksternal juga sangat berpengaruh dimana lingkungan belajar yang 

menunjang pembelajaran dapat mengaktifkan siswa dalam proses penemuan 

pengetahuan. Pada kelas eksperimen siswa saling berdiskusi dalam melaksanakan 

praktikum dan mencari jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan di dalam 

lembar kerja, sedangkan pada kelas kontrol siswa melaksanakan pembelajaran 

secara individu tanpa ada interaksi sehingga terlihat ketertarikan siswa untuk 

belajar sangat kurang.  

Kemampuan awal memang sangat diperlukan oleh siswa untuk 

mengantarkan mereka pada materi baru yang akan dipelajari, akan tetapi model 

pembelajaran hendaknya lebih diperhatikan guru agar pelajaran tidak hanya 

berupa hapalan dan hitungan semata yang sangat membosankan. Mengemas 

pembelajaran dengan lebih efektif akan membawa dampak pada kekuatan ingatan 

dan daya nalar siswa dalam berfikir.  
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Hasil belajar koloid siswa yang diajarkan menggunakan model discovery-

inquiri lebih tinggi daripada menggunakan model ekspositori. 

2. Hasil belajar siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan diajarkan 

menggunakan model discovery-inquiri  lebih tinggi daripada siswa yang 

menggunakan model ekspositori.  

3. Hasil belajar siswa yang memiliki kemampuan awal rendah dan diajarkan 

menggunakan model discovery-inquiri  lebih tinggi daripada siswa yang 

menggunakan model ekspositori.  

4. Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan awal 

siswa terhadap  hasil  belajar koloid. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini maka dapat 

diajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Dapat juga dilakukan penelitian untuk model-model pembelajaran yang 

lain pada materi yang sama. 

2. Perlu jangka waktu pengajaran yang lebih lama untuk mengkondisikan 

siswa sehingga diperlukan waktu yang cukup lama untuk pembelajaran. 
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3. Pada penelitian selanjutnya agar mengukur tanggapan siswa pada 

proses pembelajaran dengan menggunakan angket ataupun kuisioner.  

4. Pada penelitian selanjutnya agar mengukur aspek lainnya seperti 

psikomotorik maupun afektif untuk melihat kerjasama siswa saat 

pembelajaran 
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SILABUS 

Nama Sekolah  : SMA N 7 MATARAM 

Mata Pelajaran : KIMIA 

Kelas/Semester : XI/2 

Standar Kompetensi : 5. Menjelaskan sistem dan sifat koloid serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Alokasi Waktu : 12 jam (2 jam untuk UH) 

Kompetensi dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator  Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber/ 

bahan/alat 

5.1 Membuat 
berbagai sistem 
koloid dengan 
bahan-bahan yang 
ada di sekitarnya. 

 

• Pembuatan 
koloid  

• Merancang dan melakukan 
percobaan pembuatan 
sistem koloid emulsi dan gel 
menggunakan bahan yang 
ada disekitar. 

• Melakukan percobaan 
pembuatan koloid dengan 
cara kondensasi dan 
dispersi. 

• Melakukan verifikasi dan 
memberikan kesimpulan 
hasil analisis yang 
dilakukan. 

� Menjelaskan terjadinya sistem 
koloid emulsi dan gel. 

� Menjelaskan proses pembuatan 
koloid dengan cara kondensasi 
dan dispersi. 

� Macam-macam aplikasi 
pembuatan koloid dalam 
kehidupan sehari-hari. 

� Membedakan masing-masing 
sistem koloid. 
 

� Jenis tagihan 
Tugas 
kelompok 

� Bentuk 
instrumen 

Performans 
(kinerja dan 
sikap) dan 
laporan tertulis. 

 

4 jam  � Sumber 
Buku 
kimia 

� Bahan  
Lembar 
kerja, 

Bahan/alat 
untuk 
praktek 

5.2 Mengelompokkan 
sifat-sifat koloid 
dan penerapannya 
dalam kehidupan 
sehari-hari 

 

• Sifat koloid 
 

 

 

• Melakukan percobaan sifat-
sifat koloid secara 
kelompok. 

• Melakukan verifikasi dan 
memberikan kesimpulan 
hasil analisis yang dilakukan 
siswa 

� Mendeskripsikan sifat-sifat 
koloid (effek Tyndall, gerak 
Brown, dialisis, elektroforesis, 
emulsi, koagulasi) 

� Memberikan contoh terjadinya 
sifat-sifat koloid dalam 
kehidupan sehari-hari 

� Jenis tagihan 
Tugas 
kelompok 

� Bentuk 
instrumen 

Performans 
(kinerja dan 

 6 jam � Sumber 
Buku 
kimia 

Internet  

� Bahan  
Lembar 

Lampiran 1 : SILABUS 
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Kompetensi dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator  Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber/ 

bahan/alat 

 

• Peranan koloid 
dalam 
kehidupan 

 
• Melakukan percobaan 

pengolahan air bersih. 
• Melalui diskusi kelompok 

mengidentifikasi serta 
mengklasifikasikan  jenis 
koloid yang ada disekitar. 

• Melakukan verifikasi dan 
memberikan kesimpulan 
hasil analisis yang dilakukan 
siswa. 

 
• Mendeskripsikan peranan 

koloid dalam kehidupan 
sehari-hari 

• Menemukan contoh-contoh 
koloid dalam kehidupan 
sehari-hari. 

sikap) dan 
laporan tertulis. 

 

kerja, 
Bahan/alat 
untuk 
praktek 

 

 

        Mataram,      2013 

Kepala Sekolah               Pendidik 

 

 

 

H. Muslim, S.Pd, M.Ed                 Louisiana Muliawati 

NIP:19631130 198803 1009                  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MODEL DISCOVERY-INKUIRI 

  Satuan Pendidikan  : SMA N 7 MATARAM 

 Mata Pelajaran : KIMIA 

 Kelas/Semester : XI/2 

 Pertemuan Ke :  1 dan 2 

 Alokasi Waktu  : 4 JP 

 

Standar Kompetensi : 5. Menjelaskan sistem dan sifat koloid serta penerapannya dalam 
kehidupan. 

Kompetensi Dasar : 5.1 Membuat berbagai sistem koloid dengan bahan-bahan yang ada di 
sekitarnya. 

Indikator Pertemuan 1 : 

1. Menjelaskan perbedaan koloid, larutan sejati dan suspensi kasar 
2. Mengelompokkan koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. 
3. Menjelaskan terjadinya sistem koloid emulsi dan gel. 
4. Membedakan masing-masing jenis koloid. 

 

Indikator Pertemuan 2 :  

1. Menjelaskan proses pembuatan koloid dengan cara kondensasi dan dispersi. 
2. Macam-macam aplikasi pembuatan koloid dalam kehidupan sehari-hari. 

 

I.  TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Pertemuan Pertama : 

1. Membedakan larutan sejati, sistem koloid, dan suspensi kasar. 
2. Mengetahui ciri-ciri koloid berdasarkan hasil percobaan. 
3. Membedakan jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium 

pendispersi. 
4. Menyebutkan contoh-contoh koloid berdasarkan jenisnya yang ada disekitar. 

 Pertemuan Kedua : 

1. Mengetahui pembuatan koloid dengan cara kondensasi 
2. Mengetahui pembuatan koloid dengan cara dispersi. 
3. Menerangkan aplikasi atau fenomena sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari. 
 

 

Lampiran 2 : RPP Discovery-Inquiry 
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II.  MATERI AJAR :  PEMBUATAN KOLOID 
Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan 

suspensi. Larutan memiliki sifat homogen dan stabil. Suspensi memiliki sifat heterogen 
dan labil. Sedangkan koloid memiliki sifat heterogen dan stabil. Koloid merupakan sistem 
heterogen, dimana suatu zat "didispersikan" ke dalam suatu media yang homogen. 
Ukuran zat yang didispersikan berkisar dari satu nanometer (nm) hingga satu mikrometer 
(µm). Perhatikan perbedaan tiga contoh campuran di bawah ini : 

1. Campuran antara air dengan sirup. 
2. Campuran antara air dengan susu. 
3. Campuran antara air dengan pasir. 

Adapun beberapa cara pembuatan koloid adalah : 

1. Cara Kondensasi adalah termasuk cara kimia. 
Partikel molekular ------> Partikel koloid 

contoh : 

• Reaksi Redoks 
2 H2S(g) + SO2(aq)  ------>   3 S(s) + 2 H2O(l) 

• Reaksi Hidrolisis 
FeCl3(aq) + 3 H2O(l)  ------>   Fe(OH)3(s) + 3 HCl(aq) 

• Reaksi Substitusi 
2 H3AsO3(aq) + 3 H2  ------> As2S3(s) + 6 H2O(l) 

• Reaksi Penggaraman 
Beberapa sol garam yang sukar larut seperti AgCl, AgBr, PbI2, BaSO4 dapat 
membentuk partikel koloid dengan pereaksi yang encer. 
AgNO3(aq) (encer) + NaCl(aq) (encer)  ------>  AgCl(s) + NaNO3(aq) (encer)  
 

2. Cara Dispersi 
Cara dispersi dapat dilakukan dengan cara mekanik atau cara fisika: 

Partikel Besar  ------> Partikel Koloid 

• Cara Mekanik 
Cara ini dilakukan dari gumpalan partikel yang besar kemudian dihaluskan 
dengan cara penggerusan atau penggilingan. 

• Cara Busur Bredig 
Cara ini digunakan untak membuat sol-sol logam. 

• Cara Peptisasi 
Cara peptisasi adalah pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu 
endapan dengan bantuan suatu zat pemeptisasi (pemecah). 
Contoh: 
- Agar-agar dipeptisasi oleh air ; karet oleh bensin. 
-  Endapan NiS dipeptisasi oleh H2S ; endapan Al(OH)3 oleh AlCl3 

 

III. METODE PEMBELAJARAN : DISCOVERY-INKUIRI 
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IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN  
Pertemuan Pertama : 
No. Aktifitas Guru Aktifitas Siswa 

1. A. Pendahuluan (± 10 menit) 

1. Mengkomunikasikan garis besar tujuan 
pembelajaran yang akan dipelajari 

2. Mengingatkan kembali tentang 
pengertian larutan dan suspensi kasar 

3. Memotivasi siswa dengan menanyakan 
apakah campuran gula dan air serta 
campuran pasir dan air termasuk pada 
larutan atau suspensi kasar 

 

Siswa mendengarkan penjelasan 
yang diberikan guru. 

2. B. KEGIATAN INTI  

STIMULASI  

1. Guru memberikan demonstrasi dengan 
menyenter putih telur yang sudah 
dikocok dan larutan gula. 

2. Kemudian siswa diminta mengajukan 
pertanyaan sebanyak-banyaknya apa 
yang mereka temukan melalui 
demonstrasi tersebut. 

Perumusan Masalah 

1. Membimbing siswa merumuskan 
masalah: Bagaimana sifat-sifat 
campuran dan macam sistem koloid? 

Merancang dan melakukan percobaan 

2. Siswa diminta melakukan percobaan 
supaya siswa dapat menjawab 
permasalahan yang diajukan guru 
sebelumnya, kemudian menuliskan 
data hasil percobaan dalam LKS yang 
sudah disiapkan oleh guru. 

3. Guru mengarahkan siswa untuk 
mengecek hasil pengamatannya 

4. Guru mengarahkan siswa untuk 
mengecek hipotesis yang dibuat siswa 

Generalisasi 

5. Setelah melakukan percobaan dan 
mengisi LKS, siswa diminta membuat 
kesimpulan yang sekaligus dapat 
menjawab pertanyaan yang ditanyakan 

 

 

1. Siswa melakukan pengamatan dari 
demonstrasi yang dilakukan guru 
sehingga siswa mampu menelusuri 
masalah yang diberikan guru. 

2. Siswa mengajukan pertanyaan 
sebanyak- banyaknya 

 

 

 

 

 

 

1. Siswa melakukan percobaan 
dengan mengidentifikasi alat dan 
bahan yang digunakan sesuai 
dengan percobaan yang ada 
didalam LKS. Siswa mencatat 
hasil pengamatan dalam bentuk 
data hasil percobaan yang 
disajikan dalam bentuk tabel 

2. Siswa mengolah data hasil 
pengamatan dan 
mengkomunikasikan hasil 
penemuannya. 

3. Berdasarkan arahan dan penguatan 
dari guru siswa mengecek 
hipotesisnya. 
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oleh guru diawal pembelajaran. 4. Siswa membuat kesimpulan dan 
mempresentasikan hasil diskusinya 
pada pertemuan selanjutnya. 

3. 

 

 

 

Penutup (± 20 menit) 

1. Melibatkan siswa dalam merangkum 
butir-butir penting pada materi 
pembelajaran dengan mengacu pada 
tujuan pembelajaran 

2. Mengingatkan tugas merangkum 
materi sistem koloid. 

 

 

 

 

 

Pertemuan Kedua : 

No. Aktifitas Guru Aktifitas Siswa 

1. A. Pendahuluan (± 10 menit) 

1. Mengkomunikasikan garis besar tujuan 
pembelajaran yang akan dipelajari 

2. Mengingatkan kembali pengertian 
larutan dan campuran. 

 

Siswa mendengarkan penjelasan 
yang diberikan guru. 

2. B. KEGIATAN INTI 

STIMULASI 

1. Guru memberikan demonstrasi 
memasak sayur dengan berbagai 
bumbu yang dihaluskan. 

2. Kemudian siswa diminta mengajukan 
pertanyaan apa yang mereka temukan 
melalui demonstrasi tersebut. 

Perumusan Masalah 

3. Membimbing siswa merumuskan 
masalah : Bagaimana cara pembuatan 
koloid? 

Merancang dan melakukan percobaan 

1. Siswa diminta melakukan percobaan 
supaya siswa dapat menjawab 
hipotesis yang dirumuskan 
sebelumnya, kemudian menuliskan 
data hasil percobaan dalam LKS yang 
sudah disiapkan oleh guru. 

2. Guru mengarahkan siswa untuk 
mengecek hasil pengamatannya 

3. Guru mengarahkan siswa untuk 
mengecek hipotesis yang dibuat siswa 

 

 

1. Siswa melakukan pengamatan 
dari demonstrasi yang 
dilakukan guru sehingga siswa 
mampu menelusuri masalah 
yang diberikan guru. 

2. Siswa mengajukan pertanyaan 
sebanyak- banyaknya 

 

 

 

 

1. Siswa melakukan percobaan 
dengan mengidentifikasi alat dan 
bahan yang digunakan sesuai 
dengan percobaan dalam LKS. 
Siswa mencatat hasi pengamatan 
dalam bentuk data hasil 
percobaan yang disajikan dalam 
bentuk table 

2. Siswa mengolah data hasil 
pengamatan dan 
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Generalisasi 

4. Setelah melakukan percobaan dan 
mengisi LKS, siswa diminta membuat 
kesimpulan yang sekaligus dapat 
menjawab pertanyaan yang ditanyakan 
oleh guru diawal pembelajaran. 

mengkomunikasikan hasil 
penemuannya. 

3. Berdasarkan arahan dan 
penguatan dari guru siswa 
mengecek hipotesisnya. 

4. Siswa membuat kesimpulan dan 
mempresentasikan hasil 
diskusinya pada pertemuan 
selanjutnya. 

3. Penutup (± 20 menit) 

1. Melibatkan siswa dalam merangkum 
butir-butir penting pada materi 
pembelajaran dengan mengacu pada 
tujuan pembelajaran 

2. Mengingatkan tugas merangkum 
macam-macam cara pembuatan koloid 
dan contohnya. 

 

 

 

 

 

 

V. ALAT/BAHAN/SUMBER BELAJAR 

1.   Buku-buku kimia 
 2. Internet 

 3. Alat/Bahan percobaan 

 

VI. PENILAIAN 

Penilaian berbasis kelas untuk materi pembuatan koloid: 

Hasil Karya Siswa. Penilaian hasil karya siswa dilakukan dengan LKS yang dikerjakan 
secara berkelompok. 

 

Mataram,   2013 

 

Kepala sekolah       Pendidik 

 

 

 

H. Muslim, S.Pd, M.Ed      Louisiana Muliawati 

NIP. 19631130 198803 1009 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MODEL DISCOVERY-INKUIRI 

  

 Satuan Pendidikan  : SMA N 7 MATARAM 

 Mata Pelajaran : KIMIA 

 Kelas/Semester : XI/2 

 Pertemuan Ke : 3 dan 4 

 Alokasi Waktu  : 4 JP 

 

Standar Kompetensi : 5. Menjelaskan sistem dan sifat koloid serta penerapannya dalam 
kehidupan. 

Kompetensi Dasar : 5.2 Mengelompokkan sifat-sifat koloid dan penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Indikator Pertemuan 1 :  

1. Memberikan contoh terjadinya sifat-sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Mendeskripsikan sifat-sifat koloid yaitu efek Tyndal dan gerak Brown. 

Indikator Pertemuan 2 : 

1. Mendeskripsikan sifat-sifat koloid yaitu koagulasi dan adsorpsi. 
2. Memberikan contoh terjadinya sifat koloid (koagulasi dan adsorpsi) dalam kehidupan 

sehari-hari.  
 

I.  TUJUAN PEMBELAJARAN 
Pertemuan Pertama : 

1. Mengetahui sifat koloid melalui hasil percobaan. 
2. Peserta didik dapat mencontohkan terjadinya efek Tyndall dalam kehidupan serta 

dapat mendeteksi sebab terjadinya efek Tyindall 
3. Peserta didik dapat membedakan gerak Brown yang terjadi pada koloid dan larutan 

sejati serta dapat mendeteksi penyebab tidak terjadinya gerak Brown dalam suspensi. 
Pertemuan Kedua : 

1. Menjelaskan proses terjadinya koagulasi dan adsorpsi. 
2. Menentukan faktor penyebab koagulasi dan adsorpsi koloid 
3. Menyebutkan contoh koagulasi dan adsorpsi dalam kehidupan sehari-hari 

 
 

II. MATERI AJAR :  SIFAT-SIFAT KOLOID 

 Adapun sifat koloid yang ditunjukkan adalah sebagai berikut : 
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1. Sifat Optik, ukuran partikel koloid agak besar, maka cahanya yang melewatinya akan 
dipantulkan. Arah pantulan itu tidak teratur karena partikel tersebar secara acak 
sehingga pantulan cahaya itu berhamburan kesegala arah, yang disebut efek tyndall. 

2. Sifat Kinetik sebagai partikel yang bebas dalam mediumnya, partikel koloid selalu 
bergerak ke segala arah. Gerakkannya selalu lurus akan patah bila bertabrakkan 
dengan partikel yang lain. Gerakan ini disebut gerakan Brown. Contoh: sinar matahari 
yang dihamburkan partikel koloid di angkasa, hingga langit berwarna biru pada siang 
hari dan jingga pada sore hari ; debu dalam ruangan akan terlihat jika ada sinar masuk 
melalui celah. 

3. Sifat absorpsi, partikel-partikel koloid mempunyai luas permukaan yang sangat besar 
bila dibandingkan dengan partikel dari larutan kasar dengan massa yang sama. Atas 
dasar ini larutan koloid mempunyai daya absorpsi yang besar. Sifat adsorbs digunakan 
dalam proses: 
1. Pemutihan gula tebu. 
2. Norit. 
3. Penjernihan air. 

4. Koagulasi apabila koloid dibiarkan dalam waktu tertentu akan terpengaruh oleh gaya 
gravitasi, sehingga partikelnya turun perlahan ke dasar bejana yang disebut koagulasi, 
atau penggumpalan. Waktu koagulasi koloid bervariasi antara yang satu dengan yang 
lain. Koagulasi spontan umumnya lambat dan dapat dipercepat dengan alat sentrifugal 
ultra. Alat ini akan memutar koloid dengan kecepatan tinggi sehingga partikel 
didorong ke dasar tabung reaksi (Keenan, 1984). Contoh: kotoran pada air yang 
digumpalkan oleh tawas sehingga air menjadi jernih. 
Faktor-faktor yang menyebabkan koagulasi: 
♣ Perubahan suhu. 
♣ Pengadukan. 
♣ Penambahan ion dengan muatan besar (contoh: tawas). 
♣ Pencampuran koloid positif dan koloid negatif. 
Koloid akan mengalami koagulasi dengan cara: 
1. Mekanik, cara mekanik dilakukan dengan pemanasan, pendinginan atau 
pengadukan cepat. 
2. Kimia 
Dengan penambahan elektrolit (asam, basa, atau garam). 
Contoh: susu + cuka ------>  menggumpal 
lumpur + tawas ------> menggumpal 

III. METODE PEMBELAJARAN : DISCOVERY-INKUIRI 

IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 Pertemuan Pertama : 

No. Aktifitas Guru Aktifitas siswa 

1. a) Membuka pelajaran 

1. 5 S (salam, sapa, santun, sopan dan senyum ) 
dan berdoa. 

2. Mengecek kesiapan peserta didik. 

 

Siswa mendengarkan penjelasan 
yang diberikan guru dan 
merumuskan jawaban yang 
menjadi pertanyaan 
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b) Stimulus dari guru : 

1) Sebutkan contoh-contoh dari koloid? 

2) Sorot lampu mobil terlihat lebih jelas pada 
malam yang berkabut atau yang tidak berkabut? 

3) Apakah kabut termasuk koloid? 

4) Apakah debu di kamar dapat terlihat jika 
terkena sinar matahari? 

2. B. Kegiatan Inti 

Perumusan Masalah 

1. Guru memberikan demonstrasi air keruh 
diberikan tawas. Sebelum dicampur tawas 
disinari dan sesudah diberikan tawas disinari 
kembali. 

2. Kemudian siswa diminta mengajukan 
pertanyaan sebanyak-banyaknya apa yang 
mereka temukan melalui demonstrasi tersebut. 

3. Membimbing siswa merumuskan masalah : 
Bagaimana sifat-sifat koloid 

Merancang dan melakukan percobaan 

1. Siswa diminta melakukan percobaan supaya 
siswa dapat menjawab hipotesis yang 
dirumuskan sebelumnya, kemudian 
menuliskan data hasil percobaan dalam LKS 
yang sudah disiapkan oleh guru. 

2. Guru mengarahkan siswa untuk mengecek 
hasil pengamatannya 

3. Guru mengarahkan siswa untuk mengecek 
hipotesis yang dibuat siswa 

Generalisasi 

Setelah melakukan percobaan dan mengisi LKS, 
siswa diminta membuat kesimpulan yang sekaligus 
dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh 
guru diawal pembelajaran. 

 

 

1. Siswa melakukan pengamatan 
dari demonstrasi yang 
dilakukan guru sehingga siswa 
mampu menelusuri masalah 
yang diberikan guru. 

2. Siswa mengajukan pertanyaan 
sebanyak- banyaknya 

 

1. Siswa melakukan percobaan 
dengan mengidentifikasi alat 
dan bahan yang digunakan 
sesuai dengan percobaan 
dalam LKS. Siswa mencatat 
hasil pengamatan dalam 
bentuk data hasil percobaan 
yang disajikan dalam bentuk 
tabel. 

2. Siswa mengolah data hasil 
pengamatan dan 
mengkomunikasikan hasil 
penemuannya. 

3. Berdasarkan arahan dan 
penguatan dari guru siswa 
mengecek hipotesisnya. 

4. Siswa membuat kesimpulan 
dan mempresentasikan hasil 
diskusinya pada pertemuan 
selanjutnya. 

3. Penutup 

a. Peserta didik diminta menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari dengan dibantu pendidik. 

b. Peserta didik diminta untuk mempelajari 
materi selanjutnya. 
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Pertemuan Kedua : 

No. Aktifitas Guru Aktifitas siswa 

1. a) Membuka pelajaran 

1. 5 S (salam, sapa, santun, sopan dan senyum ) 
dan berdoa. 

2. Mengecek kesiapan peserta didik. 

Siswa mendengarkan penjelasan 
yang diberikan guru dan 
merumuskan jawaban yang 
menjadi pertanyaan 

2. B. Kegiatan Inti 

STIMULUS  

1. Guru memberikan demonstrasi mencampur 
susu dengan air jeruk. 

2. Kemudian siswa diminta mengajukan 
pertanyaan sebanyak-banyaknya apa yang 
mereka temukan melalui demonstrasi tersebut. 

PERUMUSAN MASALAH 

3. Membimbing siswa merumuskan masalah : 
Bagaimana sifat-sifat koloid 

Merancang dan melakukan percobaan 

1. Siswa diminta melakukan percobaan supaya 
siswa dapat menjawab hipotesis yang 
dirumuskan sebelumnya, kemudian 
menuliskan data hasil percobaan dalam LKS 
yang sudah disiapkan oleh guru. 

2. Guru mengarahkan siswa untuk mengecek 
hasil pengamatannya. 

3. Guru mengarahkan siswa untuk mengecek 
hipotesis yang dibuat siswa 

Generalisasi 

Setelah melakukan percobaan dan mengisi LKS, 
siswa diminta membuat kesimpulan yang sekaligus 
dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh 
guru diawal pembelajaran. 

 

 

 

1. Siswa melakukan pengamatan 
dari demonstrasi yang dilakukan 
guru sehingga siswa mampu 
menelusuri masalah yang 
diberikan guru. 

2. Siswa mengajukan pertanyaan 
sebanyak- banyaknya 

 

 

1. Siswa melakukan percobaan 
dengan mengidentifikasi alat 
dan bahan yang digunakan 
sesuai dengan percobaan dalam 
LKS. Siswa mencatat hasil 
pengamatan dalam bentuk data 
hasil percobaan yang disajikan 
dalam bentuk tabel. 

2. Siswa mengolah data hasil 
pengamatan dan 
mengkomunikasikan hasil 
penemuannya. 

3. Berdasarkan arahan dan 
penguatan dari guru siswa 
mengecek hipotesisnya. 

4. Siswa membuat kesimpulan dan 
mempresentasikan hasil 
diskusinya pada pertemuan 
selanjutnya. 

3. Penutup 

a. Peserta didik diminta menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari dengan dibantu pendidik. 

b. Peserta didik diminta untuk merangkum materi 
sifat-sifat koloid. 
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V. ALAT/BAHAN/SUMBER BELAJAR 

1. Buku-buku kimia 
 2. Internet 

VI. PENILAIAN 

  Penilaian berbasis kelas untuk materi koloid menggunakan: 

1. Hasil Karya Siswa. Penilaian hasil karya siswa dilakukan dengan LKS yang 
dikerjakan secara berkelompok 

2. Psikomotorik dinilai melalui proses pelaksanaan praktikum yang dilakukan siswa 
dalam kelompoknya masing-masing 

 

Mataram,   2013 

 

Kepala sekolah       Pendidik 

 

 

 

H. Muslim, S.Pd, M.Ed      Louisiana Muliawati 

NIP. 19631130 198803 1009 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MODEL DISCOVERY-INKUIRI 

 

 Satuan Pendidikan  : SMA N 7 MATARAM 

 Mata Pelajaran : KIMIA 

 Kelas/Semester : XI/2 

 Pertemuan Ke : 5 (Kelima) 

 Alokasi Waktu  : 2 JP 

 

Standar Kompetensi : 5. Menjelaskan sistem dan sifat koloid serta penerapannya dalam 
kehidupan. 

Kompetensi Dasar  : 5.2 Mengelompokkan sifat-sifat koloid dan penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Indikator :  

1. Mendeskripsikan peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari 
2. Menemukan contoh-contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Mengidentifikasikan peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari 
2. Mengetahui proses pembuatan air bersih sederhana melalui percobaan. 
3. Menemukan berbagai macam contoh koloid yang terdapat dalam kehidupan sehari-

hari. 
 

II. MATERI AJAR :  KEGUNAAN KOLOID 

 KEGUNAAN KOLOID DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI : 

1. Detergen 

Detergen termasuk dalam garam karboksilat, misal Na-oleat, terdiri atas “ekor” alkil 
non polar dan “kepala” ion karboksilat bersifat polar. Senyawa alkil larut dalam minyak dan 
ion karboksilat larut dalam air. Prinsip lepasnya minyak atau kotoran dari suatu bahan 
mengikuti kaidah like dissolves like. Ekor non polar sabun menempel pada kotoran atau 
minyak, sedangkan kepalanya menempel pada air, akibatnya tegangan permukaan air 
berkurang, sehingga air jauh lebih mudah menarik kotoran. 

2. Proses penjernihan air 

Air mengandung partikel-partikel koloid tanah liat dan pasir yang bermuatan negatif. 
Agar diperoleh air bersih, maka partikelpartikel pengotor harus dinetralkan. Penambahan 
tawas, dapat memisahkan air dengan partikel-partikel pengotornya. Tawas mengandung ion 
Al3+ yang akan terhidrolisis membentuk koloid Al(OH)3 yang bermuatan positif. Al(OH)3 
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akan menggumpalkan partikel koloid lumpur sehingga terjadi koagulasi. Bahan lain yang 
juga digunakan dalam proses pengolahan air bersih adalah pasir, kapur tohor, klorin, dan 
karbon aktif. Pasir berfungsi sebagai penyaring, klorin berfungsi sebagai desinfektan 
(membasmi hama), sedangkan kapur tohor digunakan untuk menaikan pH, yaitu untuk 
menetralkan keasaman yang terjadi akibat penggunaan tawas. Karbon aktif digunakan jika 
tingkat kekeruhan air yang diproses terlalu tinggi. 

PERANAN KOLOID DALAM INDUSTRI 

Kita sering menggunakan bahan-bahan kimia berbentuk koloid. Bahan-bahan kimia 
tersebut dibuat oleh industri. Mengapa harus koloid? Oleh karena koloid merupakan satu-
satunya cara untuk menyajikan suatu campuran dari zat-zat yang tidak saling melarutkan 
secara “homogen” dan stabil (pada tingkat makroskopis atau tidak mudah rusak). Industri 
Kosmetik, bahan kosmetik seperti pembersih wajah, sampo, pelembap badan, deodoran 
umumnya berbentuk koloid yaitu emulsi. Industri Farmasi , banyak obat-obatan yang 
dikemas dalam bentuk koloid agar stabil atau tidak mudah rusak. Industri Tekstil , pewarna 
tekstil berbentuk koloid karena mempunyai daya serap yang tinggi, sehingga dapat melekat 
pada tekstil. Industri Sabun dan Detergen, sabun dan detergen merupakan emulgator untuk 
membentuk emulsi antara kotoran (minyak) dengan air, sehingga sabun dan detergen dapat 
membersihkan kotoran, terutama kotoran dari minyak. Industri Makanan , banyak makanan 
dikemas dalam bentuk koloid untuk kestabilan dalam jangka waktu cukup lama.  

III. METODA PEMBELAJARAN : DISCOVERY-INKUIRI 

IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

No. Aktifitas Guru Aktifitas siswa 

1. a) Membuka pelajaran 

1) 5 S (salam, sapa, santun, sopan dan senyum ) 
dan berdoa. 

2) Mengecek kesiapan peserta didik. 
b) Stimulus dari guru : 

1) Apakah kecap yang digunakan untuk 
penambah rasa makanan termasuk koloid? 

2) Industri apa sajakah yang produknya berbentuk 
koloid? 

3) Sabun dan detergen yang digunakan untuk 
keperluan mencuci apakah termasuk koloid? 

 

Siswa mendengarkan penjelasan yang 
diberikan guru dan merumuskan 
jawaban yang menjadi pertanyaan 

2. B. Kegiatan Inti 

Perumusan Masalah 

1. Guru memberikan demonstrasi mencampur air 
dan minyak kemudian memberikan detergen. 

2. Kemudian siswa diminta mengajukan 
pertanyaan sebanyak-banyaknya apa yang 
mereka temukan melalui demonstrasi tersebut. 

3. Membimbing siswa merumuskan masalah : 

 

 

1. Siswa melakukan pengamatan dari 
demonstrasi yang dilakukan guru 
sehingga siswa mampu menelusuri 
masalah yang diberikan guru. 

2. Siswa mengajukan pertanyaan 
sebanyak- banyaknya 

 



 

86 
 

Bagaimana peranan koloid dalam kehidupan 
sehari-hari 

Merancang dan melakukan percobaan 

1. Siswa diminta melakukan percobaan supaya 
siswa dapat menjawab hipotesis yang 
dirumuskan sebelumnya, kemudian 
menuliskan data hasil percobaan dalam LKS 
yang sudah disiapkan oleh guru. 

2. Guru mengarahkan siswa untuk mengecek 
hasil pengamatannya 

3. Guru mengarahkan siswa untuk mengecek 
hipotesis yang dibuat siswa 

Generalisasi 

4. Setelah melakukan percobaan dan mengisi 
LKS, siswa diminta membuat kesimpulan yang 
sekaligus dapat menjawab pertanyaan yang 
ditanyakan oleh guru diawal pembelajaran. 

 

 

 

1. Siswa melakukan percobaan 
dengan mengidentifikasi alat dan 
bahan yang digunakan sesuai 
dengan percobaan yang ada dalam 
LKS. Siswa mencatat hasil 
pengamatan dalam bentuk data 
hasil percobaan yang disajikan 
dalam bentuk table 

2. Siswa mengolah data hasil 
pengamatan dan 
mengkomunikasikan hasil 
penemuannya. 

3. Berdasarkan arahan dan penguatan 
dari guru siswa mengecek 
hipotesisnya. 

4. Siswa membuat kesimpulan dan 
mempresentasikan hasil diskusinya 
pada pertemuan selanjutnya. 

3. Penutup 

c. Peserta didik diminta menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari dengan dibantu pendidik. 

d. Peserta didik diminta untuk mengidentifikasi 
macam-macam jenis koloid yang mencemari 
lingkungan. 

 

 

V. ALAT/BAHAN/SUMBER BELAJAR 

1. Buku-buku kimia 
2. Internet 

VI. PENILAIAN 

  Penilaian berbasis kelas untuk materi koloid menggunakan: 

Hasil Karya Siswa. Penilaian hasil karya siswa dilakukan dengan LKS yang dikerjakan 
secara berkelompok 

 

Mataram,   2013 

Kepala sekolah       Pendidik 

 

 

H. Muslim, S.Pd, M.Ed         Louisiana Muliawati 

NIP. 19631130 198803 1009 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MODEL EKSPOSITORI  

 Satuan Pendidikan  : SMA dan MA 

 Mata Pelajaran : KIMIA 

 Kelas/Semester : XI/2 

 Pertemuan Ke : 1 dan 2 

 Alokasi Waktu  : 4 JP 

Standar Kompetensi : 5. Menjelaskan sistem dan sifat koloid serta penerapannya dalam 
kehidupan. 

Kompetensi Dasar : 5.1 Membuat berbagai sistem koloid dengan bahan-bahan yang ada di 
sekitarnya. 

Indikator Pertemuan 1 : 

1. Menjelaskan perbedaan koloid, larutan sejati dan suspensi kasar 
2. Mengelompokkan koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. 
3. Menjelaskan terjadinya sistem koloid emulsi dan gel. 
4. Membedakan masing-masing jenis koloid. 

Indikator Pertemuan 2 :  

1. Menjelaskan proses pembuatan koloid dengan cara kondensasi dan dispersi. 
2. Macam-macam aplikasi pembuatan koloid dalam kehidupan sehari-hari. 

 
V. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Pertemuan Pertama : 

1. Membedakan larutan sejati, sistem koloid, dan suspensi kasar. 
2. Mengetahui ciri-ciri koloid berdasarkan pengamatan animasi. 
3. Membedakan jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersi. 
4. Menyebutkan contoh-contoh koloid berdasarkan jenisnya yang ada disekitar. 

 Pertemuan Kedua : 

1. Mengetahui pembuatan koloid dengan cara kondensasi 
2. Mengetahui pembuatan koloid dengan cara dispersi. 
3. Menerangkan aplikasi atau fenomena sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari. 

VI.  MATERI AJAR :  PEMBUATAN KOLOID 
Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan 

suspensi. Larutan memiliki sifat homogen dan stabil. Suspensi memiliki sifat heterogen 
dan labil. Sedangkan koloid memiliki sifat heterogen dan stabil. Koloid merupakan sistem 
heterogen, dimana suatu zat "didispersikan" ke dalam suatu media yang homogen. 
Ukuran zat yang didispersikan berkisar dari satu nanometer (nm) hingga satu mikrometer 
(µm). Perhatikan perbedaan tiga contoh campuran di bawah ini : 

1. Campuran antara air dengan sirup. 
2. Campuran antara air dengan susu. 
3. Campuran antara air dengan pasir. 

Lampiran 3 : RPP Ekspositori 
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Adapun beberapa cara pembuatan koloid adalah : 

1. Cara Kondensasi adalah termasuk cara kimia. 
Partikel molekular ------> Partikel koloid 

contoh : 

• Reaksi Redoks 
2 H2S(g) + SO2(aq)  ------>   3 S(s) + 2 H2O(l) 

• Reaksi Hidrolisis 
FeCl3(aq) + 3 H2O(l)  ------>   Fe(OH)3(s) + 3 HCl(aq) 

• Reaksi Substitusi 
2 H3AsO3(aq) + 3 H2  ------> As2S3(s) + 6 H2O(l) 

• Reaksi Penggaraman 
Beberapa sol garam yang sukar larut seperti AgCl, AgBr, PbI2, BaSO4 dapat 
membentuk partikel koloid dengan pereaksi yang encer. 
AgNO3(aq) (encer) + NaCl(aq) (encer)  ------>  AgCl(s) + NaNO3(aq) (encer)  

2. Cara Dispersi 
Cara dispersi dapat dilakukan dengan cara mekanik atau cara fisika: 

Partikel Besar  ------> Partikel Koloid 

• Cara Mekanik 
Cara ini dilakukan dari gumpalan partikel yang besar kemudian dihaluskan 
dengan cara penggerusan atau penggilingan. 

• Cara Busur Bredig 
Cara ini digunakan untak membuat sol-sol logam. 

• Cara Peptisasi 
Cara peptisasi adalah pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu 
endapan dengan bantuan suatu zat pemeptisasi (pemecah). 
Contoh: 
- Agar-agar dipeptisasi oleh air ; karet oleh bensin. 
-  Endapan NiS dipeptisasi oleh H2S ; endapan Al(OH)3 oleh AlCl3 

 

III. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 Pertemuan Pertama : 

A. Persiapan (± 10 menit) 

1. Mengkomunikasikan garis besar tujuan pembelajaran yang akan dipelajari 

2. Mengingatkan kembali tentang pengertian larutan dan suspensi kasar 

3. Memotivasi siswa dengan menampilkan animasi-animasi kimia atau film-film 
tentang koloid dalam kehidupan sehari-hari. 

 B. Penyajian (± 30 menit) 

1. Guru mempresentasikan materi pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran 
menggunaan animasi. 
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2. Guru Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang 
belum dipahami. 

C. Korelasi (10 menit) 

Guru mengecek pemahaman siswa apakah siswa telah memahami materi 
pembelajaran dengan tanya jawab. 

D. Penutup (± 20 menit) 

 Guru dan siswa menarik kesimpulan dari pelajaran yang diajarkan hari ini  

 Pertemuan Kedua : 

A. Persiapan (± 10 menit) 

1. Mengkomunikasikan garis besar tujuan pembelajaran yang akan dipelajari 

2. Mengingatkan kembali tentang pengertian koloid dan jenis-jenis koloid 

3. Memotivasi siswa dengan memutar film tentang koloid  serta animasi-animasi 
tentang pembuatan koloid. 

B. Penyajian (±30 menit) 

1. Guru mempresentasikan materi sesuai tujuan pembelajaran menggunakan bantuan  
media animasi. 

2. Guru mengecek kembali pengetahuan siswa dengan memberikan pertanyaan-
pertanyaan tentang materi yang sedang diajarkan 

C. Korelasi (10 menit) 

Guru mengecek pemahaman siswa apakah siswa telah memahami materi 
pembelajaran dengan tanya jawab. 

D. Penutup (± 20 menit) 

Guru dan siswa merangkum materi pembelajaran hari ini 

IV. ALAT/BAHAN/SUMBER BELAJAR 

1.Buku-buku kimia 
2.Internet 
3.Film koloid dan animasi tentang koloid 

 

Mataram,   2013 

Kepala sekolah       Pendidik 

 

 

H. Muslim, S.Pd, M.Ed         Louisiana Muliawati 

NIP. 19631130 198803 1009 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MODEL EKSPOSITORI  

 

 Satuan Pendidikan  : SMA N 7 MATARAM 

 Mata Pelajaran : KIMIA 

 Kelas/Semester : XI/2 

 Pertemuan Ke : 3 dan 4 

 Alokasi Waktu  : 4 JP 

 

Standar Kompetensi : 5. Menjelaskan sistem dan sifat koloid serta penerapannya dalam 
kehidupan. 

Kompetensi Dasar : 5.2 Mengelompokkan sifat-sifat koloid dan penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Indikator Pertemuan 1 :  

1. Memberikan contoh terjadinya sifat-sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Mendeskripsikan sifat-sifat koloid yaitu efek Tyndal dan gerak Brown. 

Indikator Pertemuan 2 : 

1. Mendeskripsikan sifat-sifat koloid yaitu koagulasi dan adsorpsi. 
2. Memberikan contoh terjadinya sifat koloid (koagulasi dan adsorpsi) dalam kehidupan 

sehari-hari.  
 

II.  TUJUAN PEMBELAJARAN 
Pertemuan Pertama : 

1. Mengetahui sifat koloid melalui pengamatan animasi dan penjelasan guru. 
2. Peserta didik dapat mencontohkan terjadinya efek Tyndall dalam kehidupan serta 

dapat mendeteksi sebab terjadinya efek Tyindall 
3. Peserta didik dapat membedakan gerak Brown yang terjadi pada koloid dan larutan 

sejati serta dapat mendeteksi penyebab tidak terjadinya gerak Brown dalam suspensi. 
Pertemuan Kedua : 

1. Menjelaskan proses terjadinya koagulasi dan adsorpsi. 
2. Menentukan faktor penyebab koagulasi dan adsorpsi koloid 
3. Menyebutkan contoh koagulasi dan adsorpsi dalam kehidupan sehari-hari 

 
II. MATERI AJAR :  SIFAT-SIFAT KOLOID 

 Adapun sifat koloid yang ditunjukkan adalah sebagai berikut : 
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5. Sifat Optik, ukuran partikel koloid agak besar, maka cahanya yang melewatinya akan 
dipantulkan. Arah pantulan itu tidak teratur karena partikel tersebar secara acak 
sehingga pantulan cahaya itu berhamburan kesegala arah, yang disebut efek tyndall. 

6. Sifat Kinetik sebagai partikel yang bebas dalam mediumnya, partikel koloid selalu 
bergerak ke segala arah. Gerakkannya selalu lurus akan patah bila bertabrakkan 
dengan partikel yang lain. Gerakan ini disebut gerakan Brown. Contoh: sinar matahari 
yang dihamburkan partikel koloid di angkasa, hingga langit berwarna biru pada siang 
hari dan jingga pada sore hari ; debu dalam ruangan akan terlihat jika ada sinar masuk 
melalui celah. 

7. Sifat absorpsi, partikel-partikel koloid mempunyai luas permukaan yang sangat besar 
bila dibandingkan dengan partikel dari larutan kasar dengan massa yang sama. Atas 
dasar ini larutan koloid mempunyai daya absorpsi yang besar. Sifat adsorbs digunakan 
dalam proses: 
1. Pemutihan gula tebu. 
2. Norit. 
3. Penjernihan air. 

8. Koagulasi apabila koloid dibiarkan dalam waktu tertentu akan terpengaruh oleh gaya 
gravitasi, sehingga partikelnya turun perlahan ke dasar bejana yang disebut koagulasi, 
atau penggumpalan. Waktu koagulasi koloid bervariasi antara yang satu dengan yang 
lain. Koagulasi spontan umumnya lambat dan dapat dipercepat dengan alat sentrifugal 
ultra. Alat ini akan memutar koloid dengan kecepatan tinggi sehingga partikel 
didorong ke dasar tabung reaksi (Keenan, 1984). Contoh: kotoran pada air yang 
digumpalkan oleh tawas sehingga air menjadi jernih. 
Faktor-faktor yang menyebabkan koagulasi: 
♣ Perubahan suhu. 
♣ Pengadukan. 
♣ Penambahan ion dengan muatan besar (contoh: tawas). 
♣ Pencampuran koloid positif dan koloid negatif. 
Koloid akan mengalami koagulasi dengan cara: 
1. Mekanik, cara mekanik dilakukan dengan pemanasan, pendinginan atau 
pengadukan cepat. 
2. Kimia 
Dengan penambahan elektrolit (asam, basa, atau garam). 
Contoh: susu + cuka ------>  menggumpal 
lumpur + tawas ------> menggumpal 

III. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

A. Persiapan (± 10 menit) 

1.  Mengkomunikasikan garis besar tujuan pembelajaran yang akan dipelajari 

2. Mengingatkan kembali mengenai sifat-sifat koloid 

3. Memotivasi siswa dengan memutar film-film atau animasi-animasi tentang efek 
tyndall dan gerak brown. 

B. Penyajian (± 30 menit) 

1.  Guru mempresentasikan materi sesuai tujuan pembelajaran dengan menggunakan 
bantuan media animasi. 



 

92 
 

2. Guru mengecek kembali ingatan siswa tentang materi yang diajarkan dengan 
memberikan pertnyaan-pertanyaan singkat. 

C. Korelasi (10 menit) 

Guru mengecek pemahaman siswa apakah siswa telah memahami materi 
pembelajaran dengan tanya jawab. 

D. Penutup (± 20 menit) 

1. Guru dan siswa merangkum materi pembelajaran hari ini  

Pertemuan Kedua : 

A. Persiapan (± 10 menit) 

1.  Mengkomunikasikan garis besar tujuan pembelajaran yang akan dipelajari 

2. Mengingatkan kembali mengenai sifat-sifat koloid 

3. Memotivasi siswa dengan memutar film-film atau animasi-animasi tentang 
koagulasi dan adsorpsi. 

B. Penyajian (± 30 menit) 

1.  Guru mempresentasikan materi sesuai tujuan pembelajaran dengan menggunakan 
bantuan media animasi. 

2. Guru mengecek kembali ingatan siswa tentang materi yang diajarkan dengan 
memberikan pertnyaan-pertanyaan singkat. 

C. Korelasi (10 menit) 

Guru mengecek pemahaman siswa apakah siswa telah memahami materi 
pembelajaran dengan tanya jawab. 

D. Penutup (± 20 menit) 

Guru dan siswa merangkum materi pembelajaran hari ini  

IV. ALAT/BAHAN/SUMBER BELAJAR 

1.   Buku-buku kimia 
2.   Internet 
3.   Film koloid dan animasi tentang koloid 

 

  Mataram,   2013 

Kepala sekolah       Pendidik 

 

 

H. Muslim, S.Pd, M.Ed         Louisiana Muliawati 

NIP. 19631130 198803 1009 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MODEL EKSPOSITORI 

 

 Satuan Pendidikan  : SMA N 7 MATARAM 

 Mata Pelajaran : KIMIA 

 Kelas/Semester : XI/2 

 Pertemuan Ke : 5 

 Alokasi Waktu  : 2 JP 

 

Standar Kompetensi : 5. Menjelaskan sistem dan sifat koloid serta penerapannya dalam 
kehidupan. 

Kompetensi Dasar  : 5.2 Mengelompokkan sifat-sifat koloid dan penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Indikator :  

3. Mendeskripsikan peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari 
4. Menemukan contoh-contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. 

 
I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

4. Mengidentifikasikan peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari 
5. Mengetahui proses pembuatan air bersih sederhana melalui percobaan. 
6. Menemukan berbagai macam contoh koloid yang terdapat dalam kehidupan sehari-

hari. 
 

II. MATERI AJAR :  KEGUNAAN KOLOID 

 KEGUNAAN KOLOID DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI : 

 1. Detergen 

Detergen termasuk dalam garam karboksilat, misal Na-oleat, terdiri atas 
“ekor” alkil non polar dan “kepala” ion karboksilat bersifat polar. Senyawa alkil larut 
dalam minyak dan ion karboksilat larut dalam air. Prinsip lepasnya minyak atau 
kotoran dari suatu bahan mengikuti kaidah like dissolves like. Ekor non polar sabun 
menempel pada kotoran atau minyak, sedangkan kepalanya menempel pada air, 
akibatnya tegangan permukaan air berkurang, sehingga air jauh lebih mudah menarik 
kotoran. 

2. Proses penjernihan air 

Air mengandung partikel-partikel koloid tanah liat dan pasir yang bermuatan 
negatif. Agar diperoleh air bersih, maka partikelpartikel pengotor harus dinetralkan. 
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Penambahan tawas, dapat memisahkan air dengan partikel-partikel pengotornya. 
Tawas mengandung ion Al3+ yang akan terhidrolisis membentuk koloid Al(OH)3 
yang bermuatan positif. Al(OH)3 akan menggumpalkan partikel koloid lumpur 
sehingga terjadi koagulasi. Bahan lain yang juga digunakan dalam proses pengolahan 
air bersih adalah pasir, kapur tohor, klorin, dan karbon aktif. Pasir berfungsi sebagai 
penyaring, klorin berfungsi sebagai desinfektan (membasmi hama), sedangkan kapur 
tohor digunakan untuk menaikan pH, yaitu untuk menetralkan keasaman yang terjadi 
akibat penggunaan tawas. Karbon aktif digunakan jika tingkat kekeruhan air yang 
diproses terlalu tinggi. 

PERANAN KOLOID DALAM INDUSTRI 

Kita sering menggunakan bahan-bahan kimia berbentuk koloid. Bahan-bahan 
kimia tersebut dibuat oleh industri. Mengapa harus koloid? Oleh karena koloid 
merupakan satu-satunya cara untuk menyajikan suatu campuran dari zat-zat yang 
tidak saling melarutkan secara “homogen” dan stabil (pada tingkat makroskopis atau 
tidak mudah rusak). Industri Kosmetik, bahan kosmetik seperti pembersih wajah, 
sampo, pelembap badan, deodoran umumnya berbentuk koloid yaitu emulsi. Industri 
Farmasi, banyak obat-obatan yang dikemas dalam bentuk koloid agar stabil atau 
tidak mudah rusak. Industri Tekstil , pewarna tekstil berbentuk koloid karena 
mempunyai daya serap yang tinggi, sehingga dapat melekat pada tekstil. Industri 
Sabun dan Detergen, sabun dan detergen merupakan emulgator untuk membentuk 
emulsi antara kotoran (minyak) dengan air, sehingga sabun dan detergen dapat 
membersihkan kotoran, terutama kotoran dari minyak. Industri Makanan , banyak 
makanan dikemas dalam bentuk koloid untuk kestabilan dalam jangka waktu cukup 
lama.  

 

 

III. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

A. Persiapan (± 10 menit) 

1. Mengkomunikasikan garis besar tujuan pembelajaran yang akan dipelajari 

2. Mengingatkan kembali mengenai sifat-sifat koloid 

3. Memotivasi siswa dengan memutar film atau animasi tentang koloid dalam 
kehidupan. 

B. Penyajian (± 30 menit) 

1.  Guru mempresentasikan secara singkat mengenai materi sesuai tujuan pembelajaran 
menggunakan media animasi. 

2. Guru mengecek kembali pengetahuan siswa dengan memberikan pertnyaan-
pertanyan singkat.  

C. Korelasi (10 menit) 

Guru mengecek pemahaman siswa apakah siswa telah memahami materi 
pembelajaran dengan tanya jawab. 
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D. Penutup (± 20 menit) 

Guru dan siswa merangkum materi pembelajaran hari ini  

IV. ALAT/BAHAN/SUMBER BELAJAR 

2. Buku-buku kimia 
3. Internet 
4. Film koloid dan animasi tentang koloid 

 
 

Mataram,   2013 

Kepala sekolah       Pendidik 

 

 

 

H. Muslim, S.Pd, M.Ed         Louisiana Muliawati 

NIP. 19631130 198803 1009 
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LEMBAR KERJA SISWA 

PEMBUATAN KOLOID 

 

Mempelajari Pembuatan Koloid 

A. Tujuan : 

Mempelajari cara pembuatan koloid. 

B. Kegiatan Percobaan 

1. Alat dan Bahan 

• Alat : Gelas ukur 25 mL, Gelas kimia 100 mL, pembakar spiritus, pipet tetes, spatula, 
lumpang porselen dan mortar(alu).  

• Bahan : Larutan FeCl3 jenuh, aquades, serbuk belerang, dan gula. 
2. Cara Kerja 

a. Pembuatan sol Fe(OH)3 

1. Panaskan 25 ml aquades dalam gelas kimia.  

2. Setelah mendidih tetesi dengan 3 tetes larutan FeCl3 jenuh sambil diaduk.  

3. Hentikan pemanasan apabila larutan mulai berubah menjadi coklat.  Amati sifatnya. 

b. Pembuatan sol Belerang 

1. Ambillah 1(satu) sendok gula pasir dan 1(satu) sendok serbuk belerang. Geruslah 
campuran tersebut pada lumpang porselin sampai lembut.  

2. Ambil separoh gerusan tadi (no. 1) dan tambahkan gula 1(satu) sendok lalu geruslah 
kembali sampai lembut.  

3. Ambil separoh gerusan tadi(no. 2) dan tambahkan gula 1(satu) sendok lalu geruslah 
kembali sampai lembut.  

4. Ambil sepucuk sendok hasil gerusan yang terakhir kemudian masukkan ke dalam 20 
mL air. Amati apa yang terjadi.  

5. Ambil serbuk belerang yang belum digerus dengan gula, kemudian masukkan ke 
dalam 20 mL aquades. Amati dan bandingkan dengan hasil pelarutan dari gerusan. 

C. Hasil Pengamatan 

- Pembuatan sol Fe(OH)3 :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

- Pembuatan sol Belerang : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Lampiran 4 : LKPD model Discovery-inquiry 
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Kesimpulan  : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

E. Pertanyaan 

1. Manakah yang termasuk pembuatan koloid secara kondensasi dan mana yang termasuk 
pembutan koloid secara dispersi? Jelaskan! 

Jawab : 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

2. Pada pembuatan sol Fe(OH)3 adalah pembuatan koloid dengan cara .......................alasan 
.............................................................................................................................  
Tujuannya aquades dipanaskan adalah ...............................................................  
Terjadi perubahan warna larutan menjadi coklat setelah ditambahkan larutan FeCl3 karena 
terbentuk ...........................................................................  
 

3. Pada pembuatan sol belerang adalah pembuatan koloid dengan cara ....................alasan 
.............................................................................................................................  
Guna gula dalam pembuatan sol belerang adalah ...............................................  
Jika belerang dilarutkan dalam air terbentuk....................................................... dan jika 
belerang dan gula digerus lalu dilarutkan dalam air maka 
terbentuk............................................................  
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LEMBAR KERJA SISWA 

PEMBUATAN SISTEM KOLOID 

 

Mempelajari Pembuatan Koloid 

A. Tujuan : 
Mempelajari cara pembuatan sistem koloid. 

B. Kegiatan Percobaan 
Percobaan 1 :  
a. Alat dan bahan: 

• tabung reaksi dan rak tabung reaksi 
• minyak 
• air sabun 
• akuades 

b. Cara kerja: 
1. Dalam tabung reaksi yang bersih masukkan 1 mL minyak tanah, tambahkan 10 

mL akuades, lalu kocok keras-keras. Perhatikan hasilnya! 
2. Ke dalam campuran zat tersebut, kemudian tambahkan 15 tetes larutan sabun 

lemak dan kocok dengan kuat. Diamkan selama 10 – 15 menit. Amati 
perubahan yang terjadi! Bandingkan dengan hasil langkah 1! 

3. Hasil Pengamatan 
Tabel 3. Hasil Pengamatan Pembuatan Agar-Agar 

Zat Hasil Pengamatan 

Minyak  

Minyak + air  

Minyak + air + sabun  

 
4. Buatlah kesimpulan hasil percobaan! 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Percobaan 2 : 

1. Masukkan 2 spatula agar-agar bubuk warna hijau ke dalam tabung reaksi yang sudah 
berisi akuades sebanyak sepertiga tabung. 

2. Panaskan campuran tersebut sampai mendidih sambil diaduk-aduk. 
3. Dinginkan kemudian amati hasilnya. 
4. Hasil Pengamatan 
Tabel 3. Hasil Pengamatan Pembuatan Agar-Agar 

Zat Bentuk Warna 

Agar-agar   

Agar-agar + aquades + 
pemenasan 

  

Agar-agar + aquades + 
setelah dingin 

  

 
Pertanyaan : 

1. Apakah fase terdispersi dan medium pendispersi pada percobaan pembuatan agar-agar 
tersebut? Disebut koloid jenis apa agar-agar panas dan agar-agar dingin?Jelaskan 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

2. Apa yang terjadi saat air dan minyak dicampur? Mengapa? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

3. Apa yang terjadi saat deterjen ditambahkan? Mengapa? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

4. Apa fungsi deterjen pada percobaan ini? Apa nama sistem koloid tersebut? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

5. Diskusikan fase terdispersi dan medium pendispersi dari koloid-koloid yang terdapat 
dalam Tabel 4 berikut! 
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Koloid Fase Terdispersi Medium Pendispersi 

Kaca   

Buih sabun   

Es krim   

Batu apung   

Mentega   

Embun    

Tinta    

Kabut    

Asap   

Keju   

Pasta gigi   

Jelli   

Baja   

Mayones   

 
6. Tuliskan Kesimpulan dari percobaan diatas! 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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LEMBAR KERJA SISWA 

SIFAT-SIFAT KOLOID 

 

A. Tujuan : Mempelajari beberapa sifat-sifat koloid. 

B.  Alat dan Bahan 

� Alat : Lampu senter, kertas saring, tabung sentrifugasi, gelas ukur, sudip, batang 
pengaduk, neraca analitik, erlenmeyer, dan gelas beker. 

� Bahan : NaCl, akuades, susu cair (susu sapi murni), HCl pekat, dan tawas. 
C. Langkah Kerja 

1. Disiapkan 10 gram garam dapur, dilarutkan dalam 100 mL akuades. Larutan ini 
disebut campuran A. 

2. Disiapkan 100 ml susu cair (susu sapi murni). Larutan ini disebut campuran B. 
3. Dilakukan penyinaran dengan lampu senter terhadap A. Diamati jalannya sinar. 

Lakukan hal yang sama untuk campuran B. 
4. Diambil 20 ml campuran A dan B, dilakukan penyaringan terhadap masing-masing 

campuran secara terpisah dengan menggunakan kertas saring biasa. Diamati filtrat 
yang diperoleh dari masing-masing campuran.  

5. Disiapkan dua buah tabung sentrifugasi. Tabung pertama diisi dengan campuran A 
dan tabung kedua dengan campuran B hingga tabung terisi dua pertiganya. Dilakukan 
sentrifugasi pada kedua tabung selama 15 menit pada kecepatan 2000-3000 rpm. 
Diamati apakah ada perubahan yang terjadi pada setiap tabung. 

6. Diukur pH campuran A dan B. Diturunkan pH dari masing-masing campuran 
sebanyak 2 satuan dengan cara menambah HCl pekat. Diamati apakah ada perubahan 
yang terjadi. 

7. Diambil 20 ml campuran A dan B, ditempatkan dalam gelas beker terpisah. 
Ditambahkan 1-2 gram tawas dalam setiap campuran, dan didiamkan selama 20 
menit. Diamati apakah ada perubahan yang terjadi. 

D. Hasil Pengamatan 

Langkah Percobaan Hasil Pengamatan 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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Kesimpulan  : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E. Pertanyaan 

1. Campuran manakah yang termasuk koloid? 

Jawab : ………………………………………………………………… 

2. Campuran manakah yang berkas cahayanya terlihat? Mengapa? 

Jawab : ………………………………………………………………… 

3. Campuran manakah yang berkas cahayanya tidak terlihat? Mengapa? 

Jawab : ………………………………………………………………... 

4. Disebutkan apakah sifat koloid yang ditunjukkan pada percobaan ini? 

Jawab : ………………………………………………………………… 

5. Sebutkan masing-masing sifat koloid dalam praktikum diatas? Jelaskan! 
Jawab : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
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LEMBAR KERJA SISWA 

SIFAT-SIFAT KOLOID 

 

A. Tujuan : Mempelajari beberapa sifat-sifat koloid. 
B. Alat dan bahan            : 

No Alat Ukuran Jumlah 

1. Tabung reaksi + rak - 6 

2. Gelas kimia 100 ml 4 

3. Pipet kimia 5 ml 3 

4. Gelas ukur 10 ml 1 

5. Lampu senter 2 batu 1 

6. Pemanas spiritus - 1 

7. Jepit tabung - 1 

 

No Bahan Jumlah 

2. Telur ayam 1 butir 

3. Susu cair 4 ml 

4. Asam cuka 3 ml 

5. Larutan tawas 3 ml 

6. Air keruh 5 ml 

 

C. Cara Kerja 
1. Masukkan 5 ml susu cair ke dalam tabung reaksi, biarkan beberapa saat. 
2. Pada tabung reaksi yang lain, masukkan 5 ml susu cair. Kemudian di tambah 3 ml 

asam cuka. Perhatikan apa yang terjadi. 
3. Masukkan 5 ml air keruh ke dalam tabung reaksi, biarkan beberapa saat. 
4. Pada tabung reaksi yang lain, masukkan 5 ml air keruh. Kemudian di tambah 3 ml 

larutan tawas. Perhatikan apa yang terjadi. 
5. Ambil putih telur dari sebutir telur dan dibagi menjadi 2 bagian, masing- masing 

dimasukkan ke dalam tabung reaksi. 
6.  Ambil salah satu tabung yang berisi putih telur dan panaskan. Bandingkan dengan 

tabung yang tidak dipanaskan. 
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D. Hasil Pengamatan 
 

Percobaan 1  (susu cair + asam 
cuka) 

 

Percobaan 2 (air keruh + larutan 
tawas) 

 

Percobaan 3  (putih telur 
dipanaskan) 

 

Percobaan 4 (Putih telur tidak 
dipanaskan) 

 

 
E. Pertanyaan 

• Apakah sifat koloid yang terjadi dalam percobaan diatas? Jelaskan! 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

• Jelaskan proses apakah yang terjadi dalam setiap percobaan diatas? Jelaskan! 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 

Kesimpulan : 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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LEMBAR KERJA SISWA 

KEGUNAAN KOLOID 

 

Pengolahan Air Bersih 

A. Tujuan : 

Melakukan pengolahan air bersih dalam skala kecil. 

B. Alat dan Bahan 

• Ember plastik tinggi ± 50 cm 3 buah 
• Ijuk secukupnya 
• Pasir secukupnya 
• Kerikil secukupnya 
• Arang secukupnya 
• Air kotor 5 liter 
• Tawas (kristal) 0,5 g 
• Kapur tohor (kristal) 0,3 g 
• Kaporit (serbuk) 50 mg 
• Pengaduk 1 buah 

C. Cara Kerja 

1. Ambillah sebuah ember plastik kemudian buatlah saluran di dasarnya. 
2. Susunlah material berikut ke dalam ember, dari bawah ke atas sebagai berikut (lihat 

gambar) : Catatan: pasir sebaiknya dicuci terlebih dahulu hingga bersih. 

 
3. Tuangkan air bersih kira-kira 5 liter ke dalam alat penyaring yang baru dirakit. 
4. Siapkan kira-kira 5 liter air sungai (air kotor) dalam sebuah ember lain. Ukur pH air 

itu dengan indikator universal. Kemudian tambahkan tawas kira-kira 500 mg, aduk 
dengan cepat kira-kira 3 menit. Diamkan air yang sudah dicampur tawas itu selama 
kira-kira 15 menit sehingga koagulan yang terbentuk mengendap. 

5. Tuangkan secara perlahan-lahan air dari langkah 4 ke dalam bak penyaring (endapan 
jangan ikut). Tampunglah air hasil penyaringan. Ukur pH air bersih yang diperoleh. 

6. Tambahkan kapur kira-kira 300 mg ke dalam air bersih dari langkah 5 sehingga pH 
air menjadi sekitar 7. 

7. Akhirnya tambahkan kira-kira 50 mg kaporit 
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D. Hasil Percobaan 

1. pH air kotor ... 

2. Setelah air kotor diaduk dengan tawas ... 

3. Air hasil penyaringan ... 

4. pH air hasil penyaringan ... 

5. pH air setelah penambahan kapur ... 

 

Pertanyaan 

1. Sebutkan contoh-contoh penggunaan koloid di industri makanan! 

Jawab : ……………………………………………………………............... 

2. Sebutkan peranan koloid dalam bidang pertanian! 

Jawab : ……………………………………………………………............... 

3. Sebutkan peranan koloid dalam bidang kesehatan! 

Jawab : ………………………………………………………………........... 

4. Sebutkan contoh-contoh koloid yang mencemari lingkungan! 

Jawab : ………………………………………………………………........... 

5. Coba sebutkan berbagai macam peristiwa yang berkaitan dengan koloid! 

Jawab : …………………………………................................................... 
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KISI-KISI INSTRUMEN  

Soal Pretes Larutan 

 

No. Standar 

Kompetensi 

Materi Pokok Indikator Nomor 

Soal 

1. Memahami 

sifat-sifat 

larutan asam-

basa, metode 

pengukuran dan 

terapannya 

• Larutan 

• Larutan 

Penyangga 

• Hidrolisis 

garam 

• Kelarutan dan 

hasil kali 

kelarutan 

Menjelaskan perbedaan larutan jenuh, 

larutan tak jenuh, dan larutan lewat 

jenuh 

4 

Menjelaskan pengertian larutan 1 

Menjelaskan fungsi larutan penyangga 

dalam tubuh makhluk hidup 

2 

Menentukan ciri-ciri beberapa jenis 

garam yang dapat terhidrolisis dalam air  

3 

Menuliskan tetapan hasil kali kelarutan 

(Ksp) beberapa larutan 

5 

Menghitung kelarutan berdasarkan harga 

Ksp dan sebaliknya 

6 

Memperkirakan terbentuknya endapan 

berdasarkan harga Ksp 

7 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5 : Kisi-Kisi dan Soal Kemampuan Awal 
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Jawablah soal di bawah ini dengan singkat dan tepat! 

1. Larutan merupakan campuran yang homogen, yaitu campuran yang memiliki 

komposisi merata atau serba sama di seluruh bagian volumenya. Apa saja komponen 

dari larutan?  

2. Bagaimanakah fungsi larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup? 

3. Apa ciri-ciri garam yang mengalami hidrolisis?  

4. Berdasarkan hasil percobaan diperoleh data sebagai berikut: 

Percobaan 

ke- 

Volume air Massa garam dapur 

yang dilarutkan 

Endapan yang terbentuk 

1 100 mL 50 mgr Tidak ada 

2 100 mL 75 mgr Tidak ada 

3 100 mL 90 mgr Endapan sebanyak 15 mgr 

Dari ketiga percobaan di atas, manakah yang akan membentuk larutan tak jenuh, 

larutan jenuh dan larutan lewat jenuh? Jelaskan jawabanmu! 

5. Tuliskan persamaan Ksp dari Ba3PO4 yang dilarutkan dalam air ! 

6. Diketahui Ksp CaCO3 dan CaCl2 masing-masing adalah 2,5 x 10-23  dan 2,56 x 10-13.  

a. Hitunglah kelarutan dari masing-masing garam tersebut!  

b. Manakah garam yang paling sukar larut dalam air murni? 

7. Jika kita mereaksikan 100 mL larutan BaCl2 0,2 M dengan 100 mL larutan Na2SO4 

0,02 M. maka perkirakan apakah akan terbentuk endapan atau tidak jika Ksp BaSO4 

adalah 1 x 10-10 !. 
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JAWABAN : 

1. Suatu larutan mengandung dua komponen atau lebih yang disebut zat terlarut (solut) 

dan pelarut (solven). Zat terlarut merupakan komponen yang jumlahnya sedikit, 

sedangkan pelarut adalah komponen yang terdapat dalam jumlah banyak. (skor 2) 

2. Larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup sangat penting, misalnya darah. 

Darah termasuk larutan penyangga dengan pH = 7,4, jika darah ditambah sedikit asam 

atau basa maka darah dapat memepertahankan pHnya. Jika pH darah berubah maka 

kemampuan untuk mengankut oksigen akan berkurang. Selain darah pada makhluk 

hidup terdapat air dan kelenjar yang berfungsi sebagai pengangkut zat makanan dan 

pelarut zat kimia di dalamnya.      (skor 2) 

3. Ciri-ciri garam yang mengalami hidrolisis adalah : 

a.   Larutan garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah.       (skor 1) 

b.   Larutan garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat.       (skor 1) 

c.   Larutan garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah.       (skor 1) 

4. Jawaban: 

� Pada percobaan 1, larutan yang terbentuk masih belum jenuh karena jika jumlah 

garam yang dimasukkan lebih banyak lagi masih tetap bisa dilarutkan     (Skor 1) 

• Pada percobaan 2, adalah larutan tepat jenuh. Ini dapat dilihat dari hasil 

percobaan 3, ketika ditambahkan 90 mgr garam terdapat endapan sebanyak 15 

gram. Berarti kondisi tepat jenuh ada pada 90 mg – 15 mgr = 75 mgr. Jika kita 

melarutkan 75 mgr garam dapur pada 100 mL air         (Skor 2) 

� Sementara pada percobaan 3, larutan sudah lewat jenuh, ini dapat dilihat dari 

adanya endapan yang terbentuk                     (Skor 1) 

5. Ksp dari Ba3PO4  

Ba3PO4 <=====>   3Ba+   +  PO4
3-      (Skor 1) 

Ksp = [Ba+]3 [PO4
3-]     (Skor 1) 

6. Jawaban: 

a.  CaCO3   <=====>  Ca2+  +  CO3
2-     (Skor 1) 

   S         S           S 

Ksp HgS =   S2    (Skor 1) 

   S =  

   S =   =  5  x 10-12  (Skor 1) 
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 CaCl2  <=====>  Ca2+  +  2Cl-     (Skor 1) 

   S        2S        2S 

Ksp CaCl2 =  (2S)2 . S     = 4S3   (Skor 1) 

  S =  

 

            S =   

   = 4  x 10-5     (Skor 1) 

Kriteria jawaban Penskoran 

Menuliskan harga Ksp dari CaCO3 dan CaCl2dengan benar 2 + 2 

Menentukan harga kelarutan (S) dari CaCO3   dan CaCl2 1 + 1 

Skor total 6 

 

b.    Kelarutan CaCO3 (5 x 10-12 )   <   kelarutan  CaCl2 (4 x 10-5)    

Jadi senyawa yang lebih sukar larut adalah CaCO3, karena mempunyai kelarutan 

yang lebih kecil  

Kriteria jawaban Penskoran 

Membandingkan harga S dari CaCO3 dan CaCl2 1 

Menyimpulkan kelarutan sulfida yang lebih besar 1 

Skor total 2 

7. Jawaban: 

� mol BaCl2   =  100 mL x 0,01 M  = 1 mmol 

    BaCl2     Ba2+     +  2Cl- 

     1 mmol  1 mmol 

Jadi [Ba2+] = 1 mmol/200 mL = 0,005 M = 5 x 10-3 

 

� mol Na2SO4  =  100 mL x 0,02 M  =  2 mmol 

     Na2SO4           2Na+  +  SO4
2- 

      2 mmol           2 mmol 
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Jadi [SO4
2-]  = 2 mmol/200 mL =  10-3 M 

� Qc BaSO4   =  [Ba2+]. [SO4
2-]   

  =  5 x 10-3 . 10-3 

  =  5 x 10-6 

Qc BaSO4   >  Ksp BaSO4  (5 x 10-6   >  1 x 10-10) 

� Jadi pada campuran tersebut memang akan membentuk endapan BaSO4 

karena hasil kali ion Ba2+ dan SO4
2- melebihi Ksp BaSO4    

Kriteria jawaban Penskoran 

Menghitung [Ba2+] 2 

Menghitung [SO4
2-] 2 

Menghitung Qc 2 

Membandingkan harga Qc dengan Ksp 

dan membuat kesimpulan 

3 

Total skor 9 
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KISI-KISI INSTRUMEN 

 

 

 

 

 

Variabel Sub Variabel Indikator  
Butir 

Soal 

Tingkat 

Kognitif 

• Pembuatan 
Koloid 

 

 

 

 

 

• Perbedaan suspensi, 
larutan dan koloid 

• Jenis fase terdispersi 
dan medium 
pendispersinya 

• Pembuatan koloid 
cara dispersi dan 
kondensasi 

� Menjelaskan terjadinya 

sistem koloid emulsi dan 

gel. 

� Menjelaskan proses 

pembuatan koloid dengan 

cara kondensasi dan 

dispersi. 

� Macam-macam aplikasi 

pembuatan koloid dalam 

kehidupan sehari-hari. 

1 

 

3,4 

 

2 

 C3 

 

C4 

 

C3 

• Sifat 
koloid 

 

 

 

 

 

 

• Peranan 
koloid 
dalam 
kehidupan 

• Efek tyndall, gerak 
brown, emulsi dan 
koagulasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Aplikasi dalam 
penjernihan air dan 
penyebab pencemaran 
lingkungan 

 
 
 
 

• Memberikan contoh 
terjadinya sifat-sifat 
koloid dalam 
kehidupan sehari-hari 

• Mendeskripsikan sifat-
sifat koloid (efek 
Tyndal, gerak Brown, 
dialisis, elektroforesis, 
emulsi, adsorpsi dan 
koagulasi) 

� Mendeskripsikan peranan 

koloid dalam kehidupan 

sehari-hari 

� Menemukan contoh-
contoh koloid dalam 
kehidupan sehari-hari. 

5 

 

6 

 

 

 

7 

 

8 

C4 

 

C3 

 

 

 

C4 

 

C4 

 97 

Lampiran 6 : Kisi-Kisi dan Soal Postes 
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SOAL ULANGAN KOLOID 

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar ! 

1. Jawablah pertanyaan dibawah ini : 

a. Apa yang terjadi saat air dan minyak dicampur? Mengapa? 

b. Apa yang terjadi saat deterjen ditambahkan? Mengapa? 

c. Apa fungsi deterjen pada percobaan ini? Apa nama sifat koloid tersebut? 

2. Untuk membuat sayur atau kuah, bumbu dapur digerus sampai halus selanjutnya 

dituangkan ke dalam air mendidih, dan kuah yang dihasilkan membentuk koloid. 

Tergolong cara apakah ini?Jelaskan! 

3. Pembuatan sol Fe(OH)3 adalah pembuatan koloid dengan cara .....................alasan 

.........................................................................................................................  

Tujuannya aquades dipanaskan adalah ..................... Terjadi perubahan warna larutan 

menjadi coklat setelah ditambahkan larutan FeCl3 karena terbentuk ........................... 

4. Pembuatan sol belerang adalah pembuatan koloid dengan cara ...................alasan 

.................................................................................................................................... 

Jika belerang dilarutkan dalam air terbentuk................................... dan jika belerang 

dan gula digerus lalu dilarutkan dalam air maka terbentuk ................................. 

5. Apakah yang terjadi apabila kedalam segelas susu diberikan perasan air jeruk? 

Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jelaskan sifat koloid apakah itu?  

6. Mengapa pada siang hari di dalam rumah cukup terang padahal cahaya matahari tidak 

masuk ke dalam rumah? Bagaimana sifat koloid terhadap cahaya? 

7. Didaerah perkotaan saat ini sulit mendapatkan air yang jernih, oleh karena itu untuk 

mendapatkan air yang jernih kita dapat mengolah sendiri dengan cara-cara yang 

sederhana. Bagaimanakah cara pengolahan air yang dapat kita lakukan?  

8. Berikan contoh  koloid yang mencemari lingkungan dan jelaskan bagaimana koloid 

tersebut bersifat sebagai pencemar lingkungan! 
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JAWABAN ! 

 

No. Jawaban Skor 

1. Air dan minyak bercampur tetapi lama kelamaan memisah karena emulsi 

yang terbentuk antara air dan minyak tidak stabil. Saat deterjen ditambahkan 

air dan minyak menjadi menyatu. Hal ini dikarenakan deterjen dapat 

menstabilkan emulsi yang terbentuk sehingga terbentuk sehingga tidak 

memisah. Deterjen melindungi minyak agar tidak terpisah dari medium 

pendispersinya yaitu air. Deterjen berfungsi sebagai koloid pelindung bagi 

minyak agar dapat membentuk emulsi dengan air. 

2 

 

2 

 

2 

NT=6 

2. Pembuatan koloid dengan cara dispersi yaitu pemecahan suatu zat sampai 

tingkat tertentu kemudian mencampurkannya dengan medium pendispersinya. 

2 

2 

NT=4 

3. Kondensasi alasannya partikel larutan FeCl3 berubah menjadi partikel koloid 

Fe(OH)3 Terjadi reaksi hidrolisis, Fe3+(aq) + H2O(l) ⇄ Fe(OH)3(s) + H+(aq). 

agar Fe3+(aq) dapat memecah H2O(l) menjadi ion H+ dan OH- sehingga 

membentuk sol Fe(OH)3(s). sol Fe(OH)3(s) 

2 

4 

2 

2 

NT=10 

4. Dispersi, zat inert yang membantu menyatukan belerang dengan air dengan 

cara menyusup ke dalam partikel belerang sehingga belerang terpisah dari 

gerombolannya kemudian menyebar ke dalam medium pendispersinya (air) 

untuk membentuk koloid. Terbentuk suspensi. Terbentuk koloid 

2 

3 

2 

3 

NT=10 

5. Akan terjadi penggumpalan sehingga terbentuk endapan hal ini dikarenakan 

emulsi susu akan rusak(pecah) dengan adanya ion-ion H+ dari air jeruk. Sifat 

koagulasi terjadi terhadap partikel susu oleh air jeruk. 

4 

4 

2 

NT=10 

6. Pada siang hari, sinar matahari menyinari bumi dan oleh bumi dipantulkan 

kembali sesuai aturan nelius (cahaya yang datang akan dipantulkan dengan 

sudut pantul sama dengan sudut datang). Akibat adanya partikel-partikel debu 

di udara sekitar rumah, sinar matahari akan dipantulkan oleh partikel debu ke 

segala arah. Selain itu, partikel debu bergerak secara acak, memungkinkan 

sinar matahari dipantulkan semakin acak. Di dalam rumah yang tidak 

4 
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langsung terkena cahaya matahari akan terang sebagai dampak dari pantulan 

cahaya matahari oleh partikel debu di udara. 

NT=4 

7. Air mengandung partikel-partikel koloid tanah liat dan pasir yang bermuatan 

negatif. Agar diperoleh air bersih, maka partikel-partikel pengotor harus 

dinetralkan. Penambahan tawas, dapat memisahkan air dengan partikel-

partikel pengotornya. Tawas mengandung ion Al3+ yang akan terhidrolisis 

membentuk koloid Al(OH)3 yang bermuatan positif. Al(OH)3 akan 

menggumpalkan partikel koloid lumpur sehingga terjadi koagulasi. Bahan 

lain yang juga digunakan dalam proses pengolahan air bersih adalah pasir, 

kapur tohor, klorin, dan karbon aktif. Pasir berfungsi sebagai penyaring, 

klorin berfungsi sebagai desinfektan (membasmi hama), sedangkan kapur 

tohor digunakan untuk menaikan pH, yaitu untuk menetralkan keasaman yang 

terjadi akibat penggunaan tawas. Karbon aktif digunakan jika tingkat 

kekeruhan air yang diproses terlalu tinggi. 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

2 

 

NT=18 

8. 1. Asap, terjadi akibat pembakaran secara langsung dari bahan padat 

menjadi gas, bila jumlahnya di udara melimpah akan menyebabkan 

lingkungan tidak sehat, misalnya pembakaran hutan. 

2. Busa sabun, bila jumlahnya melimpah di dalam air, menyebakan suplai 

oksigen dalam air berkurang karena tertutup oleh busa sabun yang 

mengandung surfaktan, fitoplankton, zooplankton/protozoa, 

cyanobacteria dalam air akan mati. 

3. Insektisida, bila penggunaannya tidak terkontrol dengan baik, maka akan 

menyebabkan lingkungan menjadi rusak akibat keracunan dan segala 

hewan akan mati. 

4. Debu, dll. 

4 

 

 

 

 

NT=4 
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HASIL VALIDASI INSTRUMEN OLEH AHLI 
 

 
1. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 

No Aspek Yang Dinilai 
Nilai 

Vald.1 Vald.3 Rata-rata 
1 Kesesuain antara indikator dengan Kompetensi 

Dasar 
2 3 2,5 

2 Kejelasan rumusan indikator 3 3 3 

3 Kesesuain antara tujuan pembelajaran dengan 
indikator 

2 3 2,5 

4 Kejelasan rumusan tujuan pembelajaran 3 3 3 

5 Kesesuain soal dengan indikator 3 3 3 

6 Kesesuaian antara langkah-langkah 
pembelajaran dengan metode pembelajaran 

3 3 3 

7 Kejelasan penggunaan bahasa dan mudah 
dipahami 

3 3 3 

 Jumlah 19 21 20 

 Rata-rata 2,71 3,00 2,86 

 Persentase 68 75 72 

 Kriteria   Baik 
 
 

2. Instrumen LKPD 

No Aspek Yang Dinilai 
Nilai 

Vald. 1 Vald. 2 Rata-rata 
1 Kesesuain antara tujuan kegiatan dengan 

indikator 
2 3 2,5 

2 Kejelasan prosedur pelaksanaan  4 3 3,5 

3 Kesesuain antara pertanyaan dengan tujuan 
kegiatan 

2 3 2,5 

4 Ketertarikan format instrumen untuk dibaca 3 3 3 

5 Kelengkapan instrumen (tabel, gambar, grafik, 
dll) 

2 3 2,5 

6. Kejelasan penggunaan bahasa dan mudah 
dipahami 

3 3 3 

 Jumlah 16 18 17 

Lampiran 7 : Hasil Validasi Ahli 
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 Rata-rata 2,67 3,00 2,83 

 Persentase 67 75 71 

 
 

3. Soal Kemampuan Akademik 

No Aspek Yang Dinilai 
Nilai 

Vald. 1 Vald. 2 Rata-rata 
1 1. Kesesuaian antara kompetensi dasar dengan 

indikator  
4 3 3,5 

2 2. Kesesuaian indikator dengan rumusan soal 3 3 3 

3 3. Kejelasan rumusan soal 4 3 3,5 

4 4. Kesesuaian antara soal dengan kunci 
jawaban 

3 3 3 

5 5. Kesesuaian antara pemberian skor dan 
kriteria jawaban 

4 3 3,5 

 Jumlah 18 15 16,5 

 Rata-rata 3,6 3 3,3 

 Persentase 90 75 82,5 

 Kriteria   Baik 
 

4. Soal postes 

No Aspek Yang Dinilai 
Nilai 

Vald. 1 Vald. 2 Rata-rata 
1 6. Kesesuaian antara kompetensi dasar dengan 

indikator  
3 3 3 

2 7. Kesesuaian indikator dengan rumusan soal 4 3 3,5 

3 8. Kejelasan rumusan soal 4 3 3,5 

4 9. Kesesuaian antara soal dengan kunci 
jawaban 

3 3 3 

5 10. Kesesuaian antara pemberian skor dan 
kriteria jawaban 

3 3 3 

 Jumlah 17 15 16 

 Rata-rata 3,4 3 3,2 

 Persentase 85,00 75,00 80,00 

 Kriteria   Baik 
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Hasil Uji Perangkat Postes 

 

No. 
Soal 

Daya Beda Kesukaran  Validitas Reliabilitas 

ID Kriteria P Kriteria r11 kriteria Nilai  Kriteria 

1 0,02 Baik 0,48 Sedang 1,77 Tdk 
Valid 

0,53 Reliabel 

2 0,198 Baik 0,544 Sedang 3,98 Valid 

3 0,27 Baik 0,589 Sedang 4,09 Valid 

4 0,005 Baik 0,283 Sukar 2,50 Valid 

5 0,076 Baik 0,229 Sukar 3,52 Valid 

6 0,081 Baik 0,364 Sukar 2,27 Valid 

7 0,190 Baik 0,619 Sedang 3,21 Valid 

8 0,171 Baik 0,435 Sedang 3,73 Valid 

9 0,209 Baik 0,4 Sedang 6,28 Valid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 8 : Analisis Soal Postes 
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Hasil Analisis Pretes 

 

No. 
Soal 

Daya Beda Kesukaran  Validitas Reliabilitas 

ID Kriteria P Kriteria r11 kriteria Nilai  Kriteria 

1 0,428 Baik 0,553 Sedang 4,45 Valid 

0,80 
Sangat 
Tinggi 

2 0,281 Cukup 0,658 Sedang 4,43 Valid 

3 0,209 Cukup 0,649 Sedang 3,31 Valid 

4 0,347 Baik 0,414 Sedang 5,51 Valid 

5 0,35 Baik 0,816 Mudah 7,03 Valid 

6 0,408 Baik 0,424 Sedang 11,97 Valid 

7 0,373 Baik 0,421 Sedang 13,22 Valid 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 9 : Analisis Soal Kemampuan Awal 
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Kisi – Kisi Soal Kemampuan Akademik 

 

No. Standar 

Kompetensi 

Materi Pokok Indikator Nomor 

Soal 

1. Memahami 

sifat-sifat 

larutan asam-

basa, metode 

pengukuran dan 

terapannya 

• Larutan 

• Larutan 

Penyangga 

• Hidrolisis 

garam 

• Kelarutan dan 

hasil kali 

kelarutan 

Menjelaskan perbedaan larutan jenuh, 

larutan tak jenuh, dan larutan lewat 

jenuh 

4 

Menjelaskan pengertian larutan 1 

Menjelaskan fungsi larutan penyangga 

dalam tubuh makhluk hidup 

2 

Menentukan ciri-ciri beberapa jenis 

garam yang dapat terhidrolisis dalam air  

3 

Menuliskan tetapan hasil kali kelarutan 

(Ksp) beberapa larutan 

5 

Menghitung kelarutan berdasarkan harga 

Ksp dan sebaliknya 

6 

Memperkirakan terbentuknya endapan 

berdasarkan harga Ksp 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 10 : Soal yang Valid 
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Soal Kemampuan Akademik 

 

Jawablah soal di bawah ini dengan singkat dan tepat! 

1. Larutan merupakan campuran yang homogen, yaitu campuran yang memiliki 

komposisi merata atau serba sama di seluruh bagian volumenya. Apa saja komponen 

dari larutan?  

2. Bagaimanakah fungsi larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup? 

3. Apa ciri-ciri garam yang mengalami hidrolisis?  

4. Berdasarkan hasil percobaan diperoleh data sebagai berikut: 

Percobaan 

ke- 

Volume 

air 

Massa garam 

dapur yang 

dilarutkan 

Endapan yang terbentuk 

1 100 mL 50 mgr Tidak ada 

2 100 mL 75 mgr Tidak ada 

3 100 mL 90 mgr Endapan sebanyak 15 

mgr 

Dari ketiga percobaan di atas, manakah yang akan membentuk larutan tak jenuh, larutan 

jenuh dan larutan lewat jenuh? Jelaskan jawabanmu! 

5. Tuliskan persamaan Ksp dari Ba3PO4 yang dilarutkan dalam air ! 

6. Diketahui Ksp CaCO3 dan CaCl2 masing-masing adalah 2,5 x 10-23  dan 2,56 x 10-13.  

Hitunglah kelarutan dari masing-masing garam tersebut!  

7. Manakah garam yang paling sukar larut dalam air murni? 

8. Jika kita mereaksikan 100 mL larutan BaCl2 0,2 M dengan 100 mL larutan Na2SO4 

0,02 M. maka perkirakan apakah akan terbentuk endapan atau tidak jika Ksp BaSO4 

adalah 1 x 10-10 !. 
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Kisi –Kisi Soal Postes 

 

 

 

 

Variabel Sub Variabel Indikator  
Butir 

Soal 

Tingkat 

Kognitif 

• Pembuatan 
Koloid 

 

 

 

 

 

• Perbedaan suspensi, 
larutan dan koloid 

• Jenis fase terdispersi 
dan medium 
pendispersinya 

• Pembuatan koloid 
cara dispersi dan 
kondensasi 

� Menjelaskan terjadinya 

sistem koloid emulsi dan 

gel. 

� Menjelaskan proses 

pembuatan koloid dengan 

cara kondensasi dan 

dispersi. 

� Macam-macam aplikasi 

pembuatan koloid dalam 

kehidupan sehari-hari. 

1 

 

3,4 

 

2 

 C3 

 

C4 

 

C3 

• Sifat 
koloid 

 

 

 

 

 

 

• Peranan 
koloid 
dalam 
kehidupan 

• Efek tyndall, gerak 
brown, emulsi dan 
koagulasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Aplikasi dalam 
penjernihan air dan 
penyebab pencemaran 
lingkungan 

 
 
 
 

• Memberikan contoh 
terjadinya sifat-sifat 
koloid dalam 
kehidupan sehari-hari 

• Mendeskripsikan sifat-
sifat koloid (efek 
Tyndal, gerak Brown, 
dialisis, elektroforesis, 
emulsi, adsorpsi dan 
koagulasi) 

 

� Mendeskripsikan peranan 

koloid dalam kehidupan 

sehari-hari 

� Menemukan contoh-
contoh koloid dalam 
kehidupan sehari-hari. 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

C4 

 

C3 

 

 

C4 

 

C4 
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SOAL POSTES 

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar ! 

1. Jawablah pertanyaan dibawah ini : 

d. Apa yang terjadi saat air dan minyak dicampur? Mengapa? 

e. Apa yang terjadi saat deterjen ditambahkan? Mengapa? 

f. Apa fungsi deterjen pada percobaan ini? Apa nama sifat koloid tersebut? 

2. Untuk membuat sayur atau kuah, bumbu dapur digerus sampai halus selanjutnya 

dituangkan ke dalam air mendidih, dan kuah yang dihasilkan membentuk koloid. 

Tergolong cara apakah ini?Jelaskan! 

3. Pembuatan sol Fe(OH)3 adalah pembuatan koloid dengan cara .....................alasan 

.........................................................................................................................  

Tujuannya aquades dipanaskan adalah ..................... Terjadi perubahan warna larutan 

menjadi coklat setelah ditambahkan larutan FeCl3 karena terbentuk ........................... 

4. Pembuatan sol belerang adalah pembuatan koloid dengan cara ...................alasan 

.................................................................................................................................... 

Jika belerang dilarutkan dalam air terbentuk................................... dan jika belerang 

dan gula digerus lalu dilarutkan dalam air maka terbentuk ................................. 

5. Apakah yang terjadi apabila kedalam segelas susu diberikan perasan air jeruk? 

Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jelaskan sifat koloid apakah itu?  

6. Mengapa pada siang hari di dalam rumah cukup terang padahal cahaya matahari tidak 

masuk ke dalam rumah? Bagaimana sifat koloid terhadap cahaya? 

7. Didaerah perkotaan saat ini sulit mendapatkan air yang jernih, oleh karena itu untuk 

mendapatkan air yang jernih kita dapat mengolah sendiri dengan cara-cara yang 

sederhana. Bagaimanakah cara pengolahan air yang dapat kita lakukan?  

8. Berikan contoh  koloid yang mencemari lingkungan dan jelaskan bagaimana koloid 

tersebut bersifat sebagai pencemar lingkungan! 
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UJI NORMALITAS KELAS EKSPERIMEN 

Nilai f F F/n X-Xrata Z Z tabel  L hitung 
37,87879 1 1 0,02 654,4 -2,23 0,0129 0,01091 

39,39394 1 2 0,05 579,2 -2,09 0,0183 0,029319 

43,93939 1 3 0,07 381,1 -1,66 0,0485 0,022929 

43,93939 1 4 0,1 381,1 -1,66 0,0485 0,046738 

46,9697 1 5 0,12 271,9 -1,37 0,0853 0,033748 

48,48485 3 8 0,19 224,3 -1,23 0,1093 0,081176 

50 2 10 0,24 181,2 -1,08 0,1401 0,098 
51,51515 1 11 0,26 142,7 -0,94 0,1736 0,088305 

54,54545 2 13 0,31 79,47 -0,65 0,2578 0,051724 

56,06061 1 14 0,33 54,75 -0,51 0,305 0,028333 

57,57576 1 15 0,36 34,62 -0,36 0,3594 -0,00226 

59,09091 1 16 0,38 19,09 -0,22 0,4129 -0,03195 

60,60606 1 17 0,4 8,145 -0,07 0,4721 -0,06734 

62,12121 1 18 0,43 1,792 0,069 0,5239 -0,09533 

63,6 1 19 0,45 0,02 0,21 0,5842 -0,13182 

65,15152 1 20 0,48 2,861 0,357 0,6368 -0,16061 

66,66667 4 24 0,57 10,28 0,501 0,6914 -0,11997 

68,18182 1 25 0,6 22,3 0,645 0,7422 -0,14696 

69,69697 2 27 0,64 38,9 0,789 0,7852 -0,14234 

71,21212 4 31 0,74 60,1 0,933 0,8264 -0,0883 

72,72727 1 32 0,76 85,88 1,077 0,8621 -0,1002 

74,24242 2 34 0,81 116,3 1,221 0,8907 -0,08118 

75,75758 2 36 0,86 151,2 1,364 0,9162 -0,05906 

77,27273 2 38 0,9 190,8 1,508 0,9357 -0,03094 

78,78788 2 40 0,95 234,9 1,652 0,9525 -0,00012 

80,30303 1 41 0,98 283,7 1,796 0,9649 0,01129 

81,81818 1 42 1 337 1,94 0,9744 0,0256 

Jlh 42   Jlh 4548       

Rt 63,46   S 10,53       

      S^2 110,9       

L Tabel = L maks/ sqrt n   

L tabel  0,137             

karena L hitung < L tabel maka data terdistribusi normal  
 
 
 
 

Lampiran 11 : Hasil Uji Normalitas dan Homogenitas 
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UJI NORMALITAS DATA KELAS KONTROL 

Nilai  F F F/n (X-X rata)^2 Z Z tabel  L hitung 

22,72727 1 1 0,023256 359,2058711 -2,57 0,0051 0,018156 

25,75758 1 2 0,046512 253,5235938 -2,16 0,0154 0,031112 

28,78788 3 5 0,116279 166,2067893 -1,75 0,1251 -0,00882 

30,30303 2 7 0,162791 129,4354395 -1,54 0,0618 0,10099 

31,81818 1 8 0,186047 97,25545785 -1,34 0,0901 0,095947 

36,36364 2 10 0,232558 28,26372231 -0,72 0,2389 -0,00634 

37,87879 5 15 0,348837 14,44921359 -0,52 0,3015 0,047337 

39,39394 1 16 0,372093 5,226073095 -0,31 0,3783 -0,00621 

40,90909 4 20 0,465116 0,594300826 -0,1 0,4602 0,004916 

42,424 5 25 0,581395 0,553536 0,101 0,5398 0,041595 

43,93939 3 28 0,651163 5,104860973 0,307 0,6179 0,033263 

45,45455 5 33 0,767442 14,24719339 0,512 0,695 0,072442 

46,9697 1 34 0,790698 27,98089403 0,718 0,7611 0,029598 

48,48485 1 35 0,813953 46,3059629 0,923 0,8212 -0,00725 

50 2 37 0,860465 69,2224 1,129 0,8708 -0,01033 

51,51515 1 38 0,883721 96,73020533 1,334 0,9082 -0,02448 

53,0303 1 39 0,906977 128,8293789 1,54 0,9382 -0,03122 

54,54545 2 41 0,953488 165,5199207 1,746 0,9591 -0,00561 

57,57576 1 42 0,976744 252,6751089 2,157 0,9841 -0,00736 

62,12121 1 43 1 417,843153 2,774 0,9972 0,0028 

Jlh 43   Jlh 2279,173075       

rata 41,68428   S 7,36654774       

      S^2 54,2660256       

L tabel = L maks/sqrt n            

                

L tabel  0,13511             

                

Karena L hitung < L Tabel maka data terdistribusi normal  
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UJI HOMOGENITAS DATA 

( Uji Bartlett ) 

Sampel n dk = n-1 1/dk Sd2 

X1 43 42 0,02381 54,27 

X2 42 41 0,02439 110,9 
k=2 N=85 dk=83     

Variansi gabungan : 82,24385542 
 

 

 

b Sebaran Bartlett : 0,12447 

 

 

 

b tabel  : 
Jika diambil α sebesar 0,05, maka wilayah kritis dapat diperoleh dari tabel sebagai 
berikut:  

bk(α;n1,n2,n3,n4)  = b4(0,05:42,41) : N 
0,934 

 Keputusan Uji:  
   Karena  b hitung = 0,1247 <  b tabel = 0,934, maka Ho diterima berarti kedua varians  

tersebut homogen. 
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NILAI UJIAN KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 

 

NO Nama Pre-test Post-test No Nama Pre-test Post Test 

1 
Aini Sudartini 96 

81,8 
1 Dedi Ryan Rizaldi 95 54,5 

2 
Aswin Tresna N. 94 

48,5 
2 Desi R.I Permatasari 90 45,5 

3 
Eka Muliana SN. 94 

71,2 
3 Ika Suyanti 90 57,6 

4 
Eka Suendra Putra 92 

75,8 
4 Media Isti Azizah 89 47,0 

5 
Miladi Ramdhana 92 

48,5 
5 Ade Ragil Purwandari 86 42,4 

6 
Novia Nurul Hayati 90 

74,2 
6 Ida Bagus Yuda P. 73 40,9 

7 
Aufar Kasyfillah 90 

71,2 
7 Abi Hilmawan 70 42,4 

8 
Laila Annisa R. 90 

77,3 
8 Bq. Sinta Indah K. 63 45,5 

9 
Ni Komang Yuni S. 86 

71,2 
9 Riana 63 42,4 

10 
Gio Fandana J. 84 

68,2 
10 RR. Hening Sri W. 58 48,5 

11 
Lisa Eka F. 79 

63,6 
11 Ismi Wardani 58 37,9 

12 
Made Widiartha 73 

50,0 
12 Bq. Via Resty M. 58 37,9 

13 
Saiful Rahman 70 

78,8 
13 Ahmad Surya W. 56 43,9 

14 
Silvia Febriyanti B. 68 

72,7 
14 Faesal Rizki 55 39,4 

15 
Erni Dwi Jayanti 66 

75,8 
15 Intan Komala Putri 55 40,9 

16 
Arni 61 

66,7 
16 Via Widiawati 54 25,8 

17 
Rizky Hadriyan 61 

57,6 
17 Yasmin 54 54,5 

18 
M. Adiaul Insani 59 

59,1 
18 I Putu Linggar B. K. 53 30,3 

19 
Netri Ariana W. 59 

80,3 
19 Yuni Yuliana 52 42,4 

20 
L. Dipa Ronaldy 59 

54,5 
20 Zaenudin Ashari 52 28,8 

21 
Wuryawan 58 

66,7 
21 Rachmalia Devinda H. 52 28,8 

22 
Solehatun Maesarah 58 

51,5 
22 Inneke Oktafia Utami 50 50,0 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Lampiran 12 : Nilai Pretes dan Postes 
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23 
Febby Eka Fitrianti 57 

56,1 
23 Dina Islami 48 43,9 

24 
Agil Darmawan 56 

43,9 
24 Rahmat Sigit Nugroho 48 30,3 

25 
Nur Hijriani 55 

69,7 
25 Rizkiana Rahayu P. 48 43,9 

26 
Purnama Hardiyanti 53 

48,5 
26 Bq. Rismaya Adhita 46 45,5 

27 
Viranda Karlina 53 

66,7 
27 Rani Irmaningsih 45 51,5 

28 
Ni Made Ayu Desi J. 53 

62,1 
28 Selviana 45 40,9 

29 
Alamanda Dinny L. 50 

78,8 
29 Raga Solihantara 44 37,9 

30 
Ahmad Abdul Azis 50 

37,9 
30 Ramon Susetyo 44 37,9 

31 
Bq. Aprilya Nitami 49 

47,0 
31 Deviarni K. 44 45,5 

32 
Dyah Ayu Suryani 46 

66,7 
32 Bq. Tira Saprily I. 44 53,0 

33 
Via Shovita 38 

60,6 
33 Bq. Selvi Ariska Dewi 42 36,4 

34 
M. Arif Hidayatullah 36 

50,0 
34 Gita Nur F. 42 37,9 

35 
Dwi Aprilia Kusuma S.R 36 

77,3 
35 Nindiyani Anwar 42 50,0 

36 
Elik Hardiyanti 36 

60,6 
36 Suciawati 42 40,9 

37 
Aida Putri D. 31 

74,2 
37 Lila Fanisa 41 36,4 

38 
Dwi Bakti Priyadinata 29 

39,4 
38 Indah Srimulyani 41 22,7 

39 
Ari Yanuar Hidayat 26 

54,5 
39 Miftahul Jannah 35 42,4 

40 
Auliya Issolihah 24 

69,7 
40 Helfifizoh Rotin K. 33 45,5 

41 
Suhainiah Ismail 24 

65,2 
41 Yunisa Abriyantari 29 62,1 

 
  

 
42 Ken Wahyu R. 29 28,8 

 
  

 
43 Rizky Heryanto 23 31,8 
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Lampiran 13 : Uji Anava Dua Jalur 

A. HASIL HITUNGAN ANAVA DUA JALUR 

 
B. PERHITUNGAN 

Kemampuan 
Awal 

Model 
Rata baris Discovery-

Inquiry 
Ekspository 

Tinggi 

n = 17 
Xt = 1153 

 XR = 80025,3 
x = 67,8 

n = 18 
Xt = 777,3 

 XR = 34635 
x = 43,2 

n = 35 
Xt = 1930,3 

 XR = 114660,3 
     x = 55,5     

Rendah 

n = 24 
Xt = 1440,9 

 XR = 89850,8 
      x = 60    

n = 25 
Xt = 1015,2 
 XR = 43214 

x = 40,6 

n = 49 
Xt = 2456,1 

 XR = 133064,8 
      x = 50,3 

Rata kolom 

n = 41 
Xt = 2593,9 

 XR = 
169876,1 
x = 63,9 

n = 43 
Xt = 1792,5 
 XR = 77849 

x = 41,9 

n = 84 
Xt = 4386,4 

 XR = 247725,1 
x = 52,9 

 
 

1. Jumlah Kuadrat (JK) 
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2. Derajad Bebas (dk) 

dk baris = b – 1 = 2 – 1 = 1,            b = Jumlah baris 

dk kolom = k – 1 = 2 – 1 = 1,        k = Jumlah kolom 

dk int  = dk kolom x dk baris = 1x1 = 1 

dk dalam = N – (kxb) = 84 – (2 x 2) = 80 

dk tot  = N – 1 = 84 – 1 = 83 

3. Kuadrat Rerata Antar Group (MK) 
 

93,515
1

93,515 ===
bar

bar
bar dk

JK
MK

 

9,9773
1

9,9773 ===
kol

kol
kol dk

JK
MK

 

715,156
1

156,715

int

int
int ===

dk

JK
MK

 

81,102
80

8224,93===
dal

dal
dal dk

JK
MK

 
4. Fhitung  

02,5
81,102

93,515 ===
dal

bar
h MK

MK
barF

 

07,95
81,102

9,9773 ===
dal

kol
h MK

MK
kolF

 

52,1
81,102

715,156
int int ===

dal
h MK

MK
F  

 
5. Ftabel 

 F (tabel)  = FA (αααα) (dbA : dbD) = F (0,05) 1, 80) = 3,96 
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ANAVA DUA JALUR  

sumber 
variansi db JK Mk Fh=Mk/Mkdal  Ft 

antar baris (b) b-1=1 515,93 515,93 5,02 

3,96 

antar kolom 
(k) k-1=1 9773,9 9773,9 95,07 

interaksi  1x1=1 156,715 156,715 1,52 
          

Dalam 84-(bxk)=80 8224,93 102,81   
Total(R) 84-1=83 18671,47     
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