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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

Quantum Learning dengan metode praktikum sederhana terhadap hasil belajar 

kimia pada materi pokok sistem koloid siswa kelas XI IPA SMAN  2 Narmada. 

Populasi dalam penelitian  adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMAN 2 Narmada 

yang berjumlah 50 orang. Sampel yang digunakan adalah kelas XI IPA-1 (kelas 

eksperimen) dan XI IPA-2 (kelas kontrol). Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah nonprobability sampling, yaitu Sampling Total . Variabel bebas 

pada penelitian ini adalah  model pembelajaran Quantum Learning dan variabel 

terikatnya adalah hasil belajar siswa. Analisis validitas butir soal dihitung 

menggunakan rumus Korelasi Point Biserial dan digunakan rumus KR-20  untuk 

menghitung reliabilitas instrument pretest dan posttest kelas XI IPA SMAN 2 

Narmada . Diperoleh soal valid sebanyak 20 soal dengan kriteria reliabilitas soal 

tinggi. Nilai rata-rata posttest kelas eksperimen sebesar 75,8 sedangkan kelas 

kontrol sebesar 63,8. Perhitungan analisis data uji hipotesis menggunakan 

statistika gain uji-t yang diperoleh thitung > ttabel, sehingga mengindikasikan bahwa 

hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif  Ha diterima. 

.  

Kata kunci: Quantum Learning, Metode Praktikum Sederhana, Hasil Belajar 
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THE EFFECT  OF QUANTUM LEARNING  MODEL WITH SIMPLE 

PRACTICUM METHOD ON CHEMISTRY LEARNING OUTCOMES ON 

THE MAIN SUBJECT COLLOID SYSTEMS OF STUDENTS  XI IPA CLASS 

IN SMAN 2 NARMADA 

 

Hilda Widiawati 

Chemistry Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, 

University of Mataram 

 

ABSTRACT 

This study aims to find out the effect of Quantum Learning model with 

simple practicum method on chemistry learning outcomes of subject matter 

colloid system of students XI IPA class at SMAN 2 Narmada. The population in 

this study was all students of XI IPA class in SMAN 2 Narmada, with 50 students 

totally. The samples were used class XI IPA-1 (experimental class) and XI IPA-2 

(control class). Total Sampling of nonprobability sampling technique was 

implemented in this research. The independent variable was Quantum Learning 

model and the dependent variable was  student learning outcomes. The validity 

analysis was calculated by using Biserial Point Correlation formula and KR-20 

was used  calculate reliability of pretest and posttest instruments of class XI IPA 

SMAN 2 Narmada. It was found 20 valid questions with high reliability criteria. 

The mean value of the experimental class posttest was 75.8 while the control class 

was 63.8. The calculation of hypothesis test data analysis using t-test Gain 

statistic was t-count>t-table, so it indicated that the null hypothesis (Ho) was 

rejected. 

 

Key words: Quantum Learning, Simple Practicum Method, Learning 

Outcomes 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kimia merupakan suatu ilmu yang mempelajari hal yang abstrak namun 

benar-benar terjadi. Ilmu kimia dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari 

tentang susunan, struktur, sifat dan perubahan materi serta energi yang menyertai 

perubahan tersebut. Ilmu kimia merupakan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), 

dikembangkan dengan metode ilmiah yaitu suatu metode sistematis yang digunakan 

untuk menyusun setiap cabang ilmu pengetahuan melalui tahap-tahap tertentu. Mata 

pelajaran kimia menjadi mata pelajaran wajib bagi peserta didik yang mengambil 

jurusan IPA di Sekolah Mengah Atas (SMA). Kimia diperlukan dalam kehidupan 

sehari-hari, namun tidak sedikit orang yang menganggap kimia sebagai ilmu yang 

kurang menarik. Hal ini disebabkan kimia erat hubungannya dengan ide-ide atau 

konsep-konsep abstrak yang membutuhkan penalaran ilmiah, sehingga belajar kimia 

merupakan kegiatan mental yang membutuhkan penalaran tinggi. 

Prinsip dasar dalam kegiatan pembelajaran adalah pembelajaran yang 

berpusat pada siswa. Kenyataan yang terjadi selama ini proses pembelajaran hanya 

berpusat pada guru. Dalam pembelajaran guru menggunakan cara-cara lama dalam 

menyampaikan materi pembelajaran, yakni dengan ceramah di depan kelas dan tidak 
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membuat peserta didik menjadi bergairah dan aktif dalam pembelajaran, sehingga 

tidak jarang kita temukan peserta didik cenderung pasif dan menerima apa adanya 

materi yang disampaikan oleh guru. 

Mengingat pelajaran IPA khususnya kimia sangat penting bagi perkembangan 

sains pada jenjang pendidikan selanjutnya, maka guru diharapkan mampu 

merencanakan pembelajaran yang mampu membuat siswa tertarik dengan mata 

pelajaran kimia sehingga membuat pembelajaran kimia yang dilakukan dapat 

berhasil. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan pembelajaran yang santai, nyaman, dan 

menyenangkan sehingga dapat membuat siswa menjadi lebih aktif serta dapat 

menumbuhkan minat dan keinginan siswa untuk belajar. 

Hasil observasi yang telah dilakukan peneliti di SMAN 2 Narmada pada kelas 

XI IPA tahun ajaran 2017/2018 menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik 

tidak menyukai pelajaran kimia. Dalam proses pembelajaran berlangsung siswa 

kebanyakan mengantuk, sehingga materi ajar yang disampaikan oleh guru tidak 

diterima dengan baik oleh siswa. Walaupun guru telah mencoba menerapkan 

beberapa model pembelajaran yang telah dikembangkan, namun tetap kebanyakan 

memanfaatkan papan tulis sebagai fokus perhatian siswa dalam menerima materi 

yang disampaikan. Hal tersebut membuat kebanyakan siswa menganggap bahwa 

kimia adalah pelajaran yang sulit dipahami, sehingga tidak jarang peserta didik 

menghidari pelajaran kimia disekolah. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran kimia yaitu bapak 

Bukhari, S.Pd lebih cenderung menggunakan metode konvensional dalam 

menyampaikan materi pelajaran, sedangkan dalam penggunaan model-model 

pembelajaran yang ada, guru hanya sering menerapkan model pembelajaran Basic 

Learning dalam proses pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran diakui oleh 

guru sangat jarang digunakan. Guru beranggapan bahwa walaupun menerapkan 

beberapa model pembelajaran seperti model pembelajaran Basic Learning, namun 

hasil belajar siswa dalam ranah kognitif masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat  

berdasarkan data nilai ketuntasan belajar siswa pada ulangan tengah semester (UTS) 

untuk semester ganjil Tahun Ajaran 2017/2018 masih tergolong rendah (Lampiran 2).  

Terlihat bahwa hasil belajar kimia kelas XI SMAN 2 Narmada masih 

memprihatinkan, yakni dilihat dari nilai ulangan tengah semester (UTS). Adapun 

ringkasan hasil belajar kimia siswa tersebut ditunjukkan pada Tabel 1.1 

Tabel 1.1 Daftar Nilai rata-rata UTS Semester Ganjil Siswa Kelas XI IPA 

Tahun Ajaran 2017/2018 

Kelas 

Nilai Jumlah Siswa 
Persentase 

Ketuntasan 
Rata-

Rata 
Tertinggi Terendah 

Keseluruha

n 

Tidak 

Tuntas 

XI IPA 

1 
55,08 87,5 16 25 

23 8 % 

XI IPA 

2 
56,14 92,5 29,5 25 

19 24 % 

Sumber: Guru mata pelajaran Kimia SMAN 2 Narmada 
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Kriteria ketuntasan minimal (KKM) untuk mata pelajaran kimia di SMAN 2 

Narmada adalah 75. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua kelas 

masih memperoleh nilai rata-rata di bawah KKM dengan persentase ketuntasan masih 

jauh  dari 50%. Data tersebut memperkuat pernyataan guru yang menyatakan bahwa 

hasil belajar siswa dalam ranah kognitif  untuk mata pelajaran kimia yang diperoleh 

kelas XI IPA masih rendah. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya variasi model, 

metode dan media pembelajaran yang digunakan guru untuk menyampaikan materi 

pelajaran. Hal ini bertujuan untuk melibatkan siswa secara aktif baik secara fisik 

maupun mental. Guru harus berupaya mengkondisikan kegiatan pembelajaran di 

kelas sehingga memungkinkan siswa untuk aktif berpikir dan menggunakan 

pengetahuan yang sudah dimilikinya untuk dapat menemukan pengetahuan baru. 

Selain itu suasana kelas yang dalam keadaan nyaman dan menyenangkan perlu 

diciptakan oleh guru, sehingga dalam keadaan nyaman siswa bebas berfikir dan 

mengeluarkan pendapatnya. Oleh karena itu peneliti mencoba menerapakan model 

pembelajaran Quantum Learning dengan metode praktikum sederhana yang 

diharapkan bisa memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap hasil belajar siswa. 

Model pembelajaran Quantum Learning menurut DePorter & Hernacki dalam 

Laksmi (2013) “melalui Quantum Learning siswa akan diajak belajar dalam suasana 

yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa akan lebih bebas dalam 

menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajarnya”. Dengan menerapkan 
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model pembelajaran Quantum Learning, diharapkan dapat tumbuh berbagai kegiatan 

belajar siswa. Dengan kata lain terciptalah interaksi edukatif. Dalam interaksi ini guru 

berperan sebagai penggerak atau pembimbing, sedangkan siswa berperan sebagai 

penerima atau yang dibimbing. 

Dalam menyampaikan materi pelajaran kimia perlu dirancang suatu strategi 

pembelajaran yang tepat, yakni siswa akan mendapatkan pengalaman baru dalam 

belajarnya, selain itu siswa akan merasa nyaman. Model Quantum Learning 

membantu guru menyampaikan materi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model 

pembelajaran Quantum Learning sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran 

kimia yang membawa siswa belajar dalam suasana yang lebih nyaman dan 

menyenangkan. Dengan belajar dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan 

maka siswa dapat meningkatkan keinginan untuk belajar dan lebih leluasa untuk 

berfikir serta menemukan hal-hal baru dalam belajarnya.   

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dipandang perlu 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Model Quantum Learning 

dengan Metode Praktikum Sederhana  terhadap Hasil Belajar Materi Sistem Koloid 

Siswa Kelas XI IPA SMAN 2 Narmada”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang dapat diajukan dalam 

penelitian ini adalah: “Apakah model Quantum Learning dengan metode praktikum 
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sederhana memberikan pengaruh yang lebih baik daripada model konvensional 

(ceramah dan diskusi) terhadap hasil belajar materi sitem koloid siswa kelas XI IPA 

SMAN 2 Narmada?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model quantum 

learning dengan metode praktikum sederhana  terhadap hasil belajar materi sitem 

koloid siswa kelas XI IPA SMAN 2 Narmada. 

1.4 Batasan Masalah dan Definisi Operasional 

1.4.1 Batasan Masalah 

Agar pelaksanaan penelitian dapat terarah dengan baik, maka perlu dibatasi 

ruang lingkup sebagai berikut: 

a. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar kimia 

dalam ranah kognitif setelah mengikuti pembelajaran dengan model 

pembelajaran Quantum Learning dengan metode praktikum sederhana yang 

diukur dengan tes kemampuan akhir pada materi sistem koloid yang dilakukan di 

akhir penelitian. 

b. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran Quantum Learning. 
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c. Materi pokok yang diajarkan yaitu sistem koloid, jenis-jenis koloid, sifat-sifat 

koloid, pembuatan dan penerapan koloid dalam kehidupan yang disesuaikan 

dengan kompetensi dasar berdasarkan kurikulum 2006 (KTSP). 

1.4.2 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran mengenai istilah-istilah dalam 

penelitian ini, maka dilakukan penegasan istilah sebagai berikut: 

a. Model pembelajaran Quantum Learning dapat didefinisikan sebagai seperangkat 

pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran yang menggabungkan rasa percaya diri siswa dan mengaitkan 

kehidupan sehari-hari dalam menyampaikan konsep kimia, sehingga 

menghasilkan pengalaman belajar yang efektif. 

b. Metode praktikum sederhana adalah suatu cara yang dipergunakan guru dalam 

proses pembelajaran untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa dan aktivitas 

belajar siswa, sehingga siswa dapat memahami konsep-konsep sesuai kehidupan 

sehari-hari secara madiri.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

yang berarti bagi siswa, guru, dan sekolah sebagai suatu sistem pendidikan yang 

mendukung peningkatan proses belajar dan mengajar siswa. 

a. Bagi siswa : 

1) Siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar kimia. 
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2) Hasil belajar siswa meningkat pada materi pokok sistem koloid. 

3) Siswa diharapkan mendapatkan cara baru dalam belajar yang lebih 

menyenangkan, bermakna dan tidak membosankan. 

4) Memperoleh pengalaman dalam proses belajar mengajar menggunakan model 

Quantum Learning dengan metode praktikum sederhana. 

b. Bagi guru 

1) Menambah pengetahuan tentang model Quantum Learning dengan metode 

praktikum sederhana sebagai model dan metode pembelajaran. 

2) Guru lebih termotivasi untuk melakukan penelitian yang bermanfaat bagi 

perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran. 

3) Guru lebih termotivasi untuk menerapkan strategi pembelajaran yang lebih 

bervariasi, sehingga materi pembelajaran akan lebih menarik. 

c. Bagi sekolah 

1) Memberi referensi metode pembelajaran inovatif kepada sekolah dalam 

rangka perbaikan proses pembelajaran. 

2) Memberi masukan kepada sekolah dalam meningkatkan intensitas, efektifitas 

dan supervisi kepada guru dalam usaha meningkatkan kualitas pembelajaran 

dan prestasi belajar. 

d. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan dan kreativitas sebagai calon guru dalam 

mengembangkan model pembelajaran berbantuan media pembelajaran sederhana 

sebagai salah satu upaya meningkatkan proses pembelajaran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Model Pembelajaran 

Sagala (2014:175) menyatakan model diartikan sebagai kerangka konseptual 

yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan. Menurut Joyce & Well 

dalam Rusman (2016:133) model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang 

dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka 

panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di 

kelas atau yang lain. Arendrs dalam Trianto (2010:53) menyatakan bahwa enam 

macam model pembelajaran yang sering dan praktis digunakan dalam mengajar, 

masing-masing adalah: presentasi, pengajaran langsung (direct instruction), 

pengajaran konsep, pembelajaran kooperatif, pengajaran berdasarkan masalah 

(problem based instruction), dan diskusi kelas. 

2.2 Model Pembelajaran Quantum Learning 

2.2.1 Pengertian Model Pembelajaran Quantum Learning 

Quantum Learning didefinisikan sebagai “interaksi-iteraksi yang mengubah 

energi menjadi cahaya”. Semua kehidupan adalah energi. Rumus yang terkenal dalam 

fisika kuantum adalah Massa kali kecepatan cahaya kuadrat sama dengan Energi 

yang ditulis dalam persamaan E=mc2. Tubuh manusia secara fisik adalah materi. 
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Sebagai pelajar, tujuannya adalah meraih sebanyak mungkin cahaya, interaksi, 

hubungan, inspirasi agar menghasilkan energi cahaya (DePorter & Hernacki, 

2016:16). 

Quantum Learning berakar dari upaya Dr. Georgi Lozanov, seorang pendidik 

berkebangsaan Bulgaria yang bereksperimen dengan apa yang disebutnya sebagai 

“suggestology” atau “sugges-to-pedia”. Prinsipnya adalah bahwa sugesti dapat dan 

pasti memengaruhi hasil situasi belajar, dan setiap detail apapun memberikan sugesti 

positif ataupun negatif. Beberapa teknik yang digunakannya untuk memberikan 

sugesti positif adalah mendudukkan murid secara nyaman, memasang musik latar di 

dalam kelas, meningkatkan partisipasi individu, menggunakan poster-poster untuk 

memberi kesan besar sambil menonjolkan informasi, dan menyediakan guru-guru 

yang terlatih baik dalam seni pengajaran sugestif (DePorter & Hernacki, 2016:14). 

Istilah lain yang hampir dapat dipertukarkan dengan suggestology adalah 

“pemercepatan belajar” (accelerated learning). Pemercepatan belajar didefinisikan 

sebagai “memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan yang mengesankan, 

dengan upaya yang normal, dan dibarengi kegembiraan”. Cara ini menyatukan unsur-

unsur yang secara sekilas tampak tidak mempunyai persamaan: hiburan, permainan, 

warna, cara berpikir positif, kebugaran fisik, dan kesehatan emosional. Namun semua 

unsur ini bekerja sama untuk menghasilkan pengalaman belajar yang efektif 

(DePorter & Hernacki, 2016:14). 
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Selanjutnya DePorter & Hernacki mengatakan bahwa Quantum Learning 

mencakup aspek-aspek penting dalam program neurolinguistik (NLP), yaitu suatu 

penelitian tentang bagaimana otak mengatur informasi. Program ini meneliti 

hubungan antara bahasa dan perilaku dan dapat digunakan untuk menciptakan jalinan 

pengertian antara siswa dan guru. Para pendidik dengan pengetahuan NLP 

mengetahui bagaimana menggunakan bahasa yang positif untuk meningkatkan 

tindakan-tindakan positif faktor penting untuk merangsang fungsi otak yang paling 

efektif. Semua ini dapat pula menunjukkan dan menciptakan gaya belajar terbaik dari 

setiap orang, dan menciptakan “pegangan” dari saat-saat keberhasilan yang 

meyakinkan (DePorter & Hernacki, 2016:14). Program neurolinguistik (NLP) adalah 

sebuah pendekatan komunikasi, pengembangan pribadi, dan psikoterapi.  

Menurut DePorter & Hernacki (2016:15) Quantum Learning adalah 

seperangkat metode dan falsafah belajar yang terbukti efektif untuk semua umur. 

Quantum Learning pertama kali digunakan di SuperCamp. Di Supercamp ini 

menggabungkan rasa percaya diri, keterampilan belajar, dan keterampilan 

berkomunikasi dalam lingkungan yang menyenangkan. 

Menurut DePorter dan Hernacki (2000) dalam Fatahuddin (2011: 9-10) segala 

sesuatu yang diinginkan pelajar harus menjanjikan manfaat atau 

para pelajar tidak akan termotivasi melakukannya. Motivasi ini sebut sebagai 

AMBAK (apa manfaatnya bagiku). Dalam banyak situasi, menemukan AMBAK 

sama dengan menemukan minat dalam sebuah hal yang dipelajar. Dengan 
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menghubungkan kedalam dunia nyata. Jadi konsep AMBAK dapat diartikan sebagai 

sebagi motivasi yang didapat dari pemilihan secara mental antara manfaat 

dan akibat-akibat dari suatu keputusan. 

Berdasarkan uraian diatas model pembelajaran Quantum Learning dapat 

didefinisikan sebagai seperangkat pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang menggabungkan rasa percaya diri 

siswa dan mengaitkan kehidupan sehari-hari dalam menyampaikan konsep kimia, 

sehingga menghasilkan pengalaman belajar yang efektif. 

Menurut DePorter & Hernacki (2016:16) Quantum Learning menggabungkan 

sugestologi, teknik pemercepatan belajar, dan NLP dengan teori, keyakinan, dan 

metode kami sendiri. Termasuk diantaranya konsep-konsep kunci dari berbagai teori 

dan strategi belajar yang lain, seperti: 

a. Teori otak kanan/kiri 

b. Teori otak triune (3 in 1) 

c. Pilihan modalitas (visual, auditorial, dan kinestetik) 

d. Teori kecerdasan ganda 

e. Pendidikan holistik (menyeluruh) 

f. Belajar berdasarkan pengalaman 

g. Belajar dengan simbol (Metaphoric learning) 

h. Simulasi/permainan 
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Iringan musik merupakan kunci menuju Quantum Learning. Alasan mengapa 

musik sangat penting untuk lingkungan Quantum Learning adalah karena musik 

sebenarnya berhubungan dan memengaruhi kondisi fisiologis manusia. Selama 

melakukan pekerjaan mental yang berat, tekanan darah dan denyut jantung manusia 

cenderung meningkat, dan otot-otot menjadi tegang. Selama relaksasi dan meditasi, 

denyut jantung dan tekanan darah menurun, dan otot-otot mengendur. Biasanya, akan 

sulit berkonsentrasi ketika manusia benar-benar relaks, dan sulit untuk relaks ketika 

berkonsentrasi penuh (DePorter & Hernacki, 2016:72) 

Dr. Georgi Lozanov, yang teknik-teknik pemercepatan belajarnya menjadi 

fondasi bagi SuperCamp, mencari cara untuk mengkombinasikan pekerjaan mental 

yang menekan dengan fisiologi relaks agar melahirkan pelajar-pelajar yang istimewa. 

Setelah suatu percobaan intensif dengan para siswa, ia mendapatkan bahwa musik 

adalah kuncinya. Relaksasi yang diiringi dengan musik membuat pikiran selalu siap 

dan mampu berkonsentrasi (DePorter & Hernacki, 2016:72). 

Musik yang menurut penemuan Dr. Lozanov paling membantu adalah musik 

barok seperti Bach, Handel, Pachelbel, dan Vivaldi. Para komposer ini menggunakan 

ketukan yang sangat khas dan pola-pola yang secara otomatis menyingkronkan tubuh 

dan pikiran manusia. Misalnya, kebanyakan musik barok ini mempunyai tempo enam 

puluh ketukan per menit, yang sama dengan detak jantung rata-rata dalam keadaan 

normal (DePorter & Hernacki, 2016:72). 
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2.2.2 Langkah-Langkah Model Pembelajaran Quantum Learning 

 Menurut DePorter & Hernacki (2009) dalam Fatahuddin (2011:21) penerapan 

konsep TANDUR (Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasi, Ulangi, dan Rayakan) 

akan menjamin siswa tertarik dan berminat mengikuti proses pembelajaran. Konsep 

ini juga memastikan bahwa siswa mengalami pembelajaran, berlatih, dan menjadikan 

isi pembelajaran menjadi nyata bagi mereka. 

 Konsep TANDUR yang meliputi tumbuhkan, alami, namai, 

demonstrasikan, ulangi dan rayakan. Konsep tumbuhkan akan membantu 

menumbuhkan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Akan menumbuhkan 

AMBAK (Apa Manfaatnya Bagiku) dalam diri siswa, sehingga siswa dengan senang 

hati mengikuti pembelajaran. Pemberian pengalaman kepada siswa akan membantu 

informasi abstrak menjadi konkret. Pada konsep namai hasrat dan keinginan yang 

memuncak setelah mendapat pengalaman dalam proses pembelajaran akan 

dipuaskan. Konsep demonstrasikan berarti memberi kesempatan siswa dalam 

menerapkan apa yang mereka peroleh dalam proses pembelajaran. Konsep ulangi 

berarti memperkuat apa yang telah mereka peroleh, penerapannya dengang 

memberi kesempatan siswa untuk mengajarkan apa yang telah mereka peroleh. 

Perayaan merupakan hal yang tidak bisa ditinggalkan. Perayaan memberi kesan 

rampung dengan menghormati segala usaha, ketekunan dan kesuksesan. Perayaan 

dapat dilakukan dengan tepuk tangan bersama dan pesta kelas (Fatahuddin, 2011:21). 
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 Menurut DePorter (2010) dalam Handayani (2015:73)  langkah-langkah 

model pembelajaran Quantum Learning dalam konsep TANDUR adalah sebagai 

berikut: 

a. T-Tumbuhkan 

Menumbuhkan minat belajar siswa yaitu menjalin interaksi dengan siswa dan 

meyakinkan mereka mengapa harus mempelajari materi ini. Untuk menumbuhkan 

minat siswa dapat dilakukan: 

1) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2) Menyampaikan aplikasi dan kegunaan dari bahan yang akan dipelajari, siswa 

memahami manfaat materi. 

3) Mengaitkan materi yang akan diajarkan dengan apa yang telah diketahui 

siswa. 

4) Mengadakan kompetisi antar siswa, misal dengan membagi kelompok, tiap 

kelompok diberi tugas dan mempresentasikannya. 

5) Menggunakan media yang relevan 

6) Menciptakan lingkungan fisik, emosional dan sosial yang kondusif, misalnya 

cara penyusunan kursi, menciptakan kondisi yang harmonis antar siswa. 

b. A-Alami 

Dalam langkah ini guru menunjukkan konsep yang abstrak disajikan menjadi 

nyata, sehingga guru perlu membuat siswa mengalami langsung hal-hal yang 

dipelajari, misalnya dengan menunjukkan benda-benda yang bisa diamati langsung 
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dengan jelas seperti larutan atau benda lainnya yang sesuai dengan konsep materi 

yang diajarkan.  

c. N-Namai 

Dalam langkah ini, guru memberi penjelasan, informasi,  tanda dan ciri-ciri 

mengenai apa yang telah siswa lihat ataupun alami sesuai dengan konsep materi yang 

akan disampaikan. Dimana, minat dan perhatian siswa telah tumbuh dan berbagai 

pertanyaan muncul dalam pikiran siswa, maka pada saat itu guru memberi informasi 

atau menjelaskan konsep materi yang perlu siswa ketahui dengan tujuan agar tidak 

ada kekeliruan dalam memberi jawaban ataupun penamaan terkait apa yang telah 

siswa lihat/alami. Hal  ini disebut dengan langkah penamaan. Dengan langkah 

penamaan ini diharapkan akan menjawab tuntas keraguan dan berbagai pertanyaan 

ketika masih pada tahap mengalami.  

d. D-Demonstrasikan 

Pada saat siswa telah belajar sesuatu yang baru dengan diberi pengalaman 

dalam langkah mengalami dan ditunjukkan konsep yang benar dalam langkah 

penamaan, maka siswa diberi kesempatan untuk berbuat dalam langkah demonstrasi 

melalui praktikum sederhana, sehingga dalam langkah ini siswa melakukan 

praktikum sederhana mengenai apa yang telah mereka pahami. Melalui pengalaman 

belajar tersebut siswa akan mengerti dan mengetahui bahwa dia memiliki 

kemampuan dan informasi yang cukup serta akan membangkitkan rasa percaya diri 

siswa. 
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e. U-Ulangi 

Dalam langkah mengulangi, informasi ataupun pengetahuan yang telah 

diperoleh siswa perlu diulangi kembali. Karena memperoleh pengetahuan hanya 

dengan jalan mengalami satu kali saja atau diingat setengah-setengah jelas akan 

mudah sekali terlupakan dan bahkan tidak akan menetap dalam ingatan siswa. 

Sebaliknya pengetahuan dan pengalaman yang sering diulang-ulang akan menjadi 

pengetahuan yang tetap dan dapat digunakan kapan saja, sehingga dalam hal ini, guru 

meminta siswa untuk mempresentasikan hasil praktikum yang telah dilakukan. 

Selanjutnya guru meminta siswa mengulangi informasi ataupun pengetahuan yang 

telah diterima dengan cara diberi beberapa pertanyaan serta guru memberi penguatan. 

f. R-Rayakan 

Dalam langkah merayakan, guru memberi pujian kepada kelompok yang telah 

berhasil misalnya dengan bertepuk tangan, bernyanyi, ataupun memberikan hadiah 

dengan tujuan untuk menyenangkan ataupun membangkitkan gairah siswa dalam 

belajar. 

2.2.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Quantum Learning 

 Menurut DePorter & Hernacki (2000) dalam Laksmi (2013:38-39) setiap 

model pembelajaran tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, begitu pula dengan 

Quantum Learning. Kelebihan dan kekurangan model Quantum Learning: 
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1) Kelebihan Model Quantum Learning 

a) Memberikan sikap positif terhadap cara pandang siswa 

b) Siswa lebih termotivasi untuk belajar 

c) Memperoleh keterampilan seumur hidup 

d) Memiliki kepercayaan diri 

e) Menjadi orang yang sukses 

2) Kekurangan Model Quantum Learning 

   Metode ini banyak menggunakan media, bagi sekolah yang tidak memiliki 

fasilitas yang memadai akan mengalami hambatan dalam penerapannya. 

2.3 Metode Pembelajaran 

2.3.1 Pengertian Metode 

Metode pembelajaran adalah seluruah rangkaian penyajian materi ajar yang 

meliputi segala aspek sebelum dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta 

segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung 

dalam proses belajar mengajar. Menurut Kurniawati, dkk (2015:65) metode 

pembelajaran yang digunakan pada dasarnya hanya berfungsi sebagai bimbingan agar 

siswa belajar. Metode pembelajaran ini ditujukan untuk bimbingan belajar an 

memungkinkan setiap individu siswa dapat belajar sesuai dengan bakat dan 

kemampuan masing-masing. Metode pembelajaran dikatakan efektif jika peserta 

didik dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, metode pembelajaran harus 
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dosesuaikan dengan materi dan kemampuan peserta didik serta fasilitas yang ada 

disekolah tersebut. 

Menurut Hamdani (2010) dalam Kurniawati, dkk (2015:65) terdapat macam-

macam metode pembelajaran diantaranya adalah ceramah, tanya jawab, diskusi 

kelompok, praktikum, demonstrasi dan eksperimen, tugas belajar dan resitasi, kerja 

kelompok, sosiodrama (role playing), pemecahan masalah (problem solving), sistem 

regu, karyawisata (field-trip), manusia sumber (resource person), survei masyarakat, 

simulasi, studi kasus, tutorial, curah gagasan, studi bebas, kelompok tanpa pemimpin, 

latihan (drill), dan latihan kepekaan. 

Berdasarkan uraian macam-macam metode pembelajaran di atas, peneliti 

memilih metode praktikum karena dengan metode ini siswa dapat berperan aktif 

dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

pembelajaran tidak terkesan monoton. 

2.3.2  Metode Praktikum Sederhana 

Praktikum berasal dari kata “praktik”, praktik adalah kegiatan belajar yang 

menuntut siswa berlatih menerapkan teori, konsep, prosedur, dan keterampilan dalam 

situasi nyata atau buatan secara terprogram/terstruktur di bawah pengawasan atau 

bimbingan langsung dari pembimbing/supervisor atau secara mandiri (Kurniawati 

dkk, 2015:65). 
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Menurut Hidayati (2012:4) metode praktikum adalah cara penyajian pelajaran 

dimana peserta didik melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan 

sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam proses belajar mengajar dengan metode 

percobaan ini peserta didik diberi kesempatan untuk mengalami sendiri, mengikuti 

suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan dan menarik 

kesimpulan sendiri mengenai suatu objek, keadaan atau proses sesuatu. 

Menurut Lazarowitz dan Tamir (1994) dalam Hidayati (2012:11-12) langkah-

langkah pelaksanaan prkatikum adalah sebagai berikut: 

a. Langkah persiapan 

Persiapan yang baik perlu dilakukan untuk memperkecil kelemahan-

kelemahan atau kegagalan-kegagalan yang dapat muncul. Persiapan untuk metode 

praktikum antara lain: 

1) Menetapkan tujuan praktikum. 

2) Mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. 

3) Mempersiapkan tempat praktikum 

4) Mempertimbangkan jumlah peserta didik dengan jumlah alat yang tersedia 

dan kapasitas tempat praktikum. 

5) Mempersiapkan faktor keamanan dari praktikum yang akan dilakukan. 

6) Mempersiapkan tata tertib dan disiplin praktikum. 

7) Membuat petunjuk dan langkah-langkah praktikum. 

b. Langkah pelaksanaan 
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1) Sebelum melaksanakan praktikum, peserta didik mendiskusikan persiapan 

dengan guru, setelah itu baru meminta keperluan praktikum (alat dan bahan). 

2) Selama berlangsungnya proses pelaksanaan metode praktikum, guru perlu 

melakukan observasi terhadap proses praktikum yang sedang dilaksanakan 

baik secara menyeluruh maupun perkelompok. 

c. Tindak lanjut metode praktikum  

Setelah melaksanakan praktikum, kegiatan selanjutnya adalah: 

1) Meminta peserta didik membuat laporan praktikum. 

2) Mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi selama praktikum. 

3) Memeriksa kebersihan alat dan menyimpan kembali semua perlengkapan 

yang telah digunakan. 

Selanjutnya Lazarowitz dan Tamir (1994) dalam Hidayati (2012:12-13) 

mengatakan bahwa metode praktikum memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai 

berikut: 

a. Kelebihan metode praktikum 

1) Membuat peserta didik lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan 

berdasarkan percobaannya. 

2) Dapat membina peserta didik untuk membuat trobosan-trobosan baru dengan 

penemuan dari hasil percobaannya dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. 
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3) Hasil-hasil percobaan yang berharga dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran 

umat manusia.   

b. Kelemahan metode praktikum 

1) Metode ini lebih sesuai dengan bidang-bidang sains dan teknologi. 

2) Metode ini memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang tidak 

selalu mudah diperoleh dan mahal. 

3) Metode ini menuntut ketelitian, keuletan dan ketabahan. 

4) Setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan karena 

mingkin ada faktor-faktor tertentu yang berada diluar jangkauan kemampuan 

atau pengendalian. 

2.4 Pengertian Belajar dan Hasil belajar 

2.4.1 Pengertian Belajar 

Menurut Sudjana (1989) dalam Rusman (2016:1) belajar pada hakikatnya 

adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar 

dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat 

melalui berbagai pengalaman. Belajar juga merupakan proses melihat, mengamati, 

dan memahami sesuatu. 

Menurut teori belajar tingkah laku, belajar adalah perubahan dalam tingkah 

laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dikatakan 

sudah mengalami proses belajar jika telah mampu bertingkah laku dengan cara baru 
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sebagai hasil interaksi antara stimulus yang berupa proses dan materi pem-belajaran 

dengan respons atau tanggapan yang diberikan oleh pebelajar (Jufri, 2013:9-10). 

Selanjutnya menurut Surya (1997) dalam Rusman, dkk. (2013:7) belajar dapat 

diartikan sebagai “suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh 

perubahan perilaku baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu 

itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya”.  

Winkel (1999) dalam Purwanto (2010:39) mengatakan belajar adalah aktivitas 

mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

Perubahan itu diperoleh melalui usaha (bukan karena kematangan), menetap dalam 

waktu yang relatif lama dan merupakan hasil pengalaman (Purwanto, 2010:39). 

Proses belajar dapat melibatkan tiga aspek yaitu kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Pada belajar kognitif, prosesnya mengakibatkan perubahan dalam 

aspek kemampuan berpikir (kognitive), pada belajar afektif mengakibatkan perubahan 

dalam aspek kemampuan merasakan (afektive), sedang belajar pikomotorik 

memberikan hail belajar berupa keterampilan (psychomotoric) (Purwanto, 2010:42-

43). 

2.4.2 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan (Suprijono, 2011:5). Selanjutnya menurut 
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Wingkel (1996) dalam Purwanto (2010:45) hasil belajar adalah perubahan yang 

mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Aspek perubahan 

tersebut mengacu kepada taksonomi tujuan pengajaran yang dikembangkan oleh 

Bloom, Simpson dan Harrow mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Selanjutnya menurut Gagne dalam Suprijono (2011) hasil belajar berupa: 

1. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk 

bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespons secara spesifik 

terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak memerlukan 

manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun penerapan aturan. 

2. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan mengategorisasi, 

kemampuan analitis-sintesis fakta-konsep dan mengembangkan prinsip-prinsip 

keilmuan. Keterampilan intelektual merupakan kemampuan melakukan aktivitas 

kognitif bersifat khas. 

3. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah 

dalam memecahkan masalah. 

4. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani 

dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. 

5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian 

terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan menginternalisasi dan 
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eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai 

sebagai standar perilaku. 

Menurut Bloom dalam Suprijono (2011) hasil belajar mencakup kemampuan 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge (pengetahuan, 

ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), application 

(menerapkan), analysis (mengurain, menentukan hubungan), synthesis 

(mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru), dan evaluation 

(menilai). Domain afektif adalah receiving  (sikap menerima), responding 

(memberikan respons), valving (nilai), organization (organisasi), characterization 

(karakterisasi). Domain psikomotor meliputi initiatory, pre-routine, dan rountinized. 

Psikomotor juga mencakup keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, 

dan intelektual. 

Suprijono (2011) menyimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan 

perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. 

Artinya, hasil pembelajaran yang dikategorisasi oleh para pakar pendidikan 

sebagaimana tersebut di atas tidak dilihat secara fragmentaris atau terpisah, 

melainkan komprehensif. 

Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa 

jauh seseorang bahan yang sudah diajarkan. Untuk mengaktualisasikan hasil belajar 

tersebut diperlukan serangkaian pengukuran menggunakan alat evaluasi yang baik 

dan memenuhi syarat. Pegukuran demikian dimungkinkan karena pengukuran 
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merupakan kegiatan ilmiah yang dapat diterapkan pada berbagai bidang termasuk 

pendidikan (Purwanto, 2010:44). 

2.5 Sistem Koloid 

2.5.1 Pengertian Koloid 

Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan 

dan suspensi (campuran kasar). Sistem koloid ini mempunyai sifat-sifat khas yang 

berbeda dari sifat larutan ataupun suspensi. Koloid tergolong campuran heterogen dan 

merupakan sistem dua fase. Zat yang didispersikan disebut fase terdispersi, 

sedangkan medium yang digunakan untuk mendispersikan zat disebut medium 

dispersi. Ukuran partikel koloid berkisar antara 10-7–10-5 cm (1-100 nm). Ukuran 

inilah yang membedakan koloid dengan larutan dan suspensi (Purba, 2012). 

2.5.2 Jenis-Jenis Koloid 

Penggolongan suatu sistem koloid didasarkan pada jenis fase terdispersi dan 

medium pendispersinya. Berikut dijelaskan jenis-jenis koloid: 

a. Aerosol 

Sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas disebut 

aerosol. Jika zat yang terdispersi berupa zat padat, disebut aerosol padat. Dan jika 

zat yang terdispersi berupa zat cair, disebut aerosol cair. 

Contoh aerosol padat: asap dan debu dalam udara 

Contoh aerosol cair: kabut dan awan 
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b. Sol 

Sol adalah suatu jenis koloid dengan fase terdispersi padat dan medium 

pendispersi berupa zat padat, zat cair, atau gas. Sol dapat dibagi menjadi tiga, yaitu 

sol cair (medium pendispersinya cair), sol padat (medium pendispersinya padat), 

dan sol gas (medium pendispersinya gas). Umumnya yang dimaksud sol adalah sol 

cair, sedangkan sol gas adalah aerosol padat (Johari dan Rachmawati, 2006). 

Contoh sol cair: tinta, cat, tepung dalam air, dan tanah liat 

Contoh sol padat: gelas berwarna dan intan hitam 

c. Emulsi 

Emulsi adalah suatu jenis koloid dengan fase terdispersi berupa zat cair. Ada 

dua jenis emulsi, yaitu emulsi cair (emulsi) dan emulsi padat (gel). Dikatakan 

emulsi cair apabila zat cair terdispersi dalam medium pendispersi cair, dan 

dikatakan emulsi padat apabila zat cair terdispersi dalam medium pendispersi 

padat (Johari dan Rachmawati, 2006). 

    Contoh emulsi cair (emulsi): susu, mayonaise, santan, dan es krim 

    Contoh emulsi padat (gel): jelly, keju, mentega, mutiara 

d. Buih 

Sistem koloid yang fase terdispersinya gas disebut buih. Buih dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu buih cair dan buih padat. Gas yang terdispersi dalam zat cair 

disebut buih cair, sedangkan gas yang terdispersi dalam zat padat disebut buih 

padat. Untuk menstabilkan buih diperlukan zat pembuih, misalnya sabun, 

detergen, dan protein.  
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Contoh buih cair: buih sabun dan krim kocok 

Contoh buih padat: karet busa, batu apung, dan stirofoam 

2.5.3 Sifat-Sifat Koloid 

Sistem koloid mempunyai sifat khas yang berbeda dari sifat larutan ataupun 

suspensi. Beberapa sifat koloid sebagai berikut: 

a. Efek Tyndall 

Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid, sehingga 

berkas cahaya yang melalui sistem koloid dapat diamati dari samping. 

Contoh: sorot lampu mobil pada malam yang berkabut, sorot lampu proyektor 

dalam gedung bioskop yang berasap/berdebu, dan berkas sinar matahari melalui 

celah daun pohon-pohon pada pagi hari yang berkabut. 

b. Gerak Brown 

Gerak Brown adalah gerak acak, gerak tidak beraturan atau gerak zig-zag dari 

partikel koloid. 

Contoh: menemukan inti sel 

c. Muatan Koloid 

Muatan suatu koloid dapat diketahui dengan dua cara, yaitu cara elektroforesis 

dan cara adsorpsi. 

1) Elektroforesis merupakan pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Cara 

elektroforesis didasarkan pada kemampuan partikel koloid yang bermuatan 

listrik bergerak dalam medan listrik. Alat elektroforsis tersusun atas dua 
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elektrode yang bermuatan positif dan negatif. Larutan koloid yang bermuatan 

positif akan bergerak ke arah elektrode negatif. Sebaliknya, larutan koloid yang 

bermuatan negatif akan bergerak ke arah elektrode positi. Jadi, koloid akan 

bergerak ke arah elektrode yang berlawanan muatannya. 

Contoh: pembuatan sarung tangan dari karet, serta memisahkan asap dan debu 

dari udara 

2) Adsorpsi merupakan sifat koloid saat ia mampu menyerap molekul netral atau 

ion-ion pada permukaannya. Jika partikel koloid menyerap ion bermuatan, 

kemudian ion-ion tersebut menempel pada permukaannya, partikel koloid 

tersebut menjadi bermuatan. 

Contoh: pemutihan gula pasir, pewarna kain, dan proses penjernihan air 

d. Koagulasi 

Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid yang terjadi karena kerusakan 

stabilitas sistem koloid atau karena penggabungan partikel koloid yang berbeda 

muatan sehingga membentuk partikel yang lebih besar. Koagulasi dapat terjadi 

karena pengaruh pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit, pembusukan, 

pencampuran koloid yang berbeda muatan, atau karena elektroforesis. 

    Contoh: proses penjernihan air, industri karet alam, dan pembentukan delta di 

muara sungai. 

e. Koloid Pelindung 

Koloid pelindung adalah suatu sistem koloid yang ditambahkan pada sistem 

koloid lainnya agar diperoleh koloid yang stabil.  
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Contoh: susu yang merupakan emulsi lemak dalam air, emulgatornya adalah 

kasein. Selain itu, sabun dan detergen juga termasuk koloid pelindung dari emulsi 

antara minyak dengan air 

f. Dialisis 

Dialisis adalah proses penyaringan partikel koloid dari ion-ion yang 

teradsorpsi sehingga ion-ion tersebut dapat dihilangkan dan zat terdispersi terbebas 

dari ion-ion yang tidak diinginkan. 

Contoh: dalam bidang kesehatan, yaitu sebagai mesin pencuci darah untuk 

penderita sakit ginjal 

2.5.4 Koloid Liofil dan Koloid Liofob 

Berdasarkan sifat adsorbsi dari partikel koloid terhadap medium 

pendispersinya koloid dibedakan menjadi dua, yaitu koloid liofil dan koloid liofob. 

Berikut ini penjelasan mengenai kedua macam koloid tersebut. 

a. Koloid liofil 

Koloid liofil yaitu koloid yang senang cairan. Partikel koloid akan 

mengadsorbsi (menyerap) molekul cairan, sehingga terbentuk selubung di 

sekeliling partikel koloid. Apabila medium pendispersinya air, maka disebut 

dengan hidrofil (senang air). Contoh: detergen, kanji, protein, dan agar-agar. 

b. Koloid liofob 

Koloid liofob yaitu koloid yang tidak suka air. Partikel koloid tidak 

mengadsorbsi molekul cairan. Apabila mediumnya air, maka disebut dengan 

hidrofob (tidak suka air). Contoh: sol belerang, sol Fe(OH)3, dan sol-sol logam. 
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2.5.5 Pembuatan Koloid 

Sistem koloid dapat dibuat dengan pengelompokkan (agregasi) partikel 

larutan sejati atau menghaluskan bahan dalam bentuk kasar kemudian didispersikan 

ke dalam medium dispersi. 

a. Cara kondensasi 

Dengan cara ini partikel larutan sejati (molekul atau ion) bergabung menjadi 

partikel koloid. Cara ini dapat dilakukan melalui reaksi-reaksi kimia, seperti reaksi 

redoks, hidrolisis, dan dekomposisi rangkap, atau dengan pergantian pelarut. 

b. Cara dispersi 

Dengan cara dispersi, partikel kasar dipecah menjadi partikel koloid. Cara 

dispersi dapat dilakukan secara mekanik, peptisasi, atau dengan loncatan bunga 

listrik (cara busur Bredig).  

1) Cara mekanik 

Cara ini dilakukan dengan pemecahan dan penggilingan menggunakan 

penggiling koloid. Secara sederhana dapat digunakan lumpang dan alu kecil 

(mortar). Zat yang didispersikan digiling bersama-sama dengan medium 

pendispersinya hingga terbentuk koloid. 

Contoh: sol belerang 

2) Cara peptisasi 

Cara ini dilakukan dengan menambahkan ion sejenis ke dalam endapan koloid 

sehingga memecahkan gumpalan-gumpalan endapan menjadi partikel koloid. 
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Contoh: sol Al(OH)3 dibuat dengan cara menambahkan larutan AlCl3 ke 

dalam endapan Al(OH)3. 

2.5.6 Peranan Koloid dalam Kehidupan 

Industri kosmetik, makanan, farmasi, dan lain-lain mempunyai kecenderungan 

membuat produk yang berupa koloid. Hal ini disebabkan koloid merupakan satu-

satunya cara yang menyajikan suatu campuran dari zat-zat yang tidak saling melarut 

secara homogen dan stabil (pada tingkat mikroskopis). Koloid juga dapat digunakan 

untuk kegiatan kelestarian lingkungan hidup. Beberapa kegunaan koloid sebagai 

berikut: 

a. Industri kosmetik 

Bahan kosmetik seperti foundation, finishing cream, dan deodoran berbentuk 

koloid umumnya sebagai emulsi. 

b. Industri tekstil 

Pada proses pencelupan bahan (untuk pewarnaan) yang kurang baik daya 

serapnya terhadap zat warna dapat menggunakan zat warna koloid karena memiliki 

daya serap yang tinggi sehingga dapat melekat pada tekstil. 

c. Industri cat 

Cat adalah zat berwarna (pigmen) yang tidak larut dalam air atau medium cat, 

tetapi dengan sistem koloid dapat dibuat suatu campuran yang homogen (merata) 

dan stabil. 
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d. Kelestarian lingkungan 

Untuk mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh pabrik-pabrik, 

digunakan suatu alat yang disebut Cottrel. Alat ini berfungsi untuk menyerap 

partikel-partikel koloid yang terdapat dalam gas buangan yang keluar dari 

cerobong asap pabrik. 

2.6 Kerangka Berfikir 

Sejak dulu hingga saat ini, proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah 

masih dalam kondisi yang sama. Dalam menyampaikan materi pelajaran, guru 

kebanyakan  hanya mengandalkan metode konvensional, diskusi, dan tanya jawab. 

Ada beberapa alasan guru lebih memilih menggunakan metode konvensional dalam 

menyampaikan materi salah satunya karena metode ini sangat mudah. Perhatian siswa 

terfokus ke satu titik tanpa terbagi-bagi. Selain itu, guru bisa dengan mudah 

mengawasi keterlibatan siswa dalam belajarnya. Akan tetapi, penerapan metode 

konvensional dalam pembelajaran menyebabkan proses pembelajaran terkesan 

monoton. Siswa cenderung mengantuk dan menerima apa adanya materi yang 

disampaikan oleh guru. Hal tersebut menyebabkan siswa cenderung pasif, tidak bebas 

dalam berpendapat dan memecahkan masalah. Selain itu, siswa tidak bisa 

menemukan pengalaman dalam belajarnya dan proses pembelajaran menjadi kurang 

efektif. Oleh sebab itu, guru dituntut harus lebih kreatif dalam menyampaikan materi 

pelajaran, yakni dengan mengembangkan metode-metode pembelajaran dan media 

pembelajaran yang bisa membuat siswa lebih aktif dalam belajarnya, sehingga proses 

pembelajaran menjadi lebih efektif. Salah satu model dan metode pembelajaran yang 
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dapat diterapkan oleh guru yaitu model pembelajaran Quantum Learning dan metode 

praktikum sederhana. 

Model pembelajaran Quantum Learning menuntut siswa lebih aktif dalam 

belajarnya. Siswa akan diajak belajar dalam suasana yang lebih nyaman dan 

menyenangkan, sehingga siswa akan lebih bebas dalam menemukan berbagai 

pengalaman baru dalam belajarnya. Materi kimia yang berisi konsep-konsep seperti 

koloid ini memerlukan model pembelajaran Quantum Learning serta metode 

pembelajaran seperti metode praktikum sederhana untuk membangun rasa ingin tahu 

dalam diri siswa, sehingga dapat membantu perkembangan siswa dalam ranah 

kognitif. Hal ini terbukti dengan adanya penelitian pengaruh model Quantum 

Learning terhadap hasil belajar siswa dalam ranah kognitif. 

Penyajian pelajaran dengan model pembelajaran Quantum Learning dengan 

metode praktikum sederhana dapat memberikan pengalaman yang menarik bagi siswa 

dalam mengenali dan memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Dalam suasana nyaman dan menyenangkan, siswa diberikan kesempatan untuk lebih 

banyak berperan aktif dalam pembelajaran untuk memahami konsep lebih mendalam. 

Dengan memahami konsep secara mendalam, siswa akan berkesempatan untuk 

mengeluarkan pendapatnya dan dengan bebas menemukan pengalaman baru dalam 

belajarnya. Dengan demikian, akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

ranah kognitif. Oleh sebab itu, penggunaan model pembelajaran Quantum Learning 

dengan metode praktikum sederhana diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa.  
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2.7 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah “Model Pembelajaran 

Quantum Learning dengan Metode Praktikum Sederhana’’ memberikan pengaruh 

yang positif terhadap hasil belajar siswa materi pokok ‘’Sistem Koloid Kelas XI IPA  

SMAN 2 Narmada”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dimulai dengan tahap persiapan penelitian yaitu pada bulan 

Maret tahun 2018 dan tahap pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Mei tahun 

2018. Tempat penelitian dilaksanakan di SMAN 2 Narmada tahun ajaran 2017/2018. 

3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen 

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap yang lain terhadap kondisi yang terkendalikan. Jenis penelitian yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah dilakukan true eksperimental design 

(eksperimen yang betul-betul). Ciri utama true eksperimen adalah bahwa, sampel 

yang digunakan untuk ekpsperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara 

random dari populasi tertentu (Sugiyono, 2013:112). 

3.3 Rancangan Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan Quasi Experimental Design, dimana dalam 

penelitian ini terdapat kelas kontrol dan kelas eksperimen. Menurut Sugiyono 

(2016:77) Quasi Experimental Design merupakan pengembangan dari true 

experimental design. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak berfungsi 
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sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi 

pelaksanaan eksperimen. 

Adapun bentuk dari desain penelitian yang digunakan adalah Nonequivalent 

Control Group Design. Dalam penggunaan desain penelitian ini, sampel kelas kontrol 

dan kelas eksperimen tidak dipilih secara random. Kelas yang diberi perlakuan model 

pembelajaran Quantum Learning merupakan kelas eksperimen, sedangkan kelas yang 

diberi perlakuan metode pembelajaran konvensional merupakan kelas kontrol. Dalam 

penelitian ini, kemampuan awal siswa diperoleh melalui data pre-test yang 

dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran. Pada akhir penelitian, untuk 

mendapatkan data akhir, dilakukan post-test terhadap kedua kelas. Dengan demikian, 

rancangan penelitian secara sederhana dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Rancangan Penelitian 

 

Kelas Pre Test Perlakuan Post Test 

Eksperimen Ya Model pembelajaran Quantum Learning Ya 

Kontrol Ya 
Model Konvensional (ceramah, diskusi 

dan tanya jawab ) 
Ya 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:2). Variabel 

yang diamati adalah variabel bebas dan variabel terikat. 
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3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen) (Sugiyono, 2016:39). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Quantum Learning 

dengan metode praktikum sederhana. 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016:39). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada materi pokok sistem koloid. 

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dan sampel mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

pelaksanaan penelitian untuk sumber data. Berikut diuraikan populasi dan sampel 

mengenai penelitian ini. 

3.5.1 Populasi 

Populasi ialah keseluruhan subjek atau objek yang menjadi sasaran penelitian 

yang mempunyai karakteristik tertentu (Sundayana, 2014:15). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMAN 2 Narmada Tahun Ajaran 

2017/2018 yang berjumlah 50 orang dan terbagi dalam 2 kelas. Jumlah populasi 

dapat dilihat pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2. Data Populasi Siswa Kelas XI SMAN 2 Narmada Tahun Ajaran 2018/2019 

 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 XI IPA 1 25 

2 XI IPA 2 25 

Total 50 

 

3.5.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2016:81). Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah 

siswa kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2 yang masing-masing kelas berjumlah (25 siswa). 

Adapun teknik pengambilan sampel (sampling) yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah nonprobability sampling, yaitu Sampling Total. Menurut Sugiyono (2017:65) 

Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel. Sedangkan Sampling Total adalah teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2017:67).  

Selain itu pengambilan sampel juga didasarkan pada pertimbangan guru yang 

menyatakan bahwa siswa kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2 memiliki kemampuan 

akademik yang tidak memiliki perbedaan yang signifikan, dan juga pertimbangan 

peneliti, yaitu dilihat dari kemampuan siswa kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2 hampir 

sama berdasarkan nilai rata-rata ulangan tengah semester kelas XI IPA 1 yaitu 

sebesar 55,08 dan kelas XI IPA 2 sebesar 56,14 (Tabel 1.1). Hal tersebut dibuktikan 

dengan hasil uji-F yang menunjukkan bahwa Fhitung (1,143) < Ftabel(1,98) untuk uji dua 

pihak dengan taraf signifikan 5%. Nilai Fhitung lebih kecil dari nilai Ftabel artinya bahwa  
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tidak terdapat perbedaan kemampuan awal pada sampel. Hal tersebut membuktikan 

bahwa, kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2 cocok dan layak untuk dijadikan sampel 

penelitian. Berdasarkan nilai rata-rata kelas XI IPA 1 lebih rendah dari nilai rata-rata 

kelas XI IPA 2, maka dalam penelitian ini kelas XI IPA 1 digunakan sebagai kelas 

eksperimen dan kelas XI IPA 2 digunakan sebagai kelas kontrol. 

3.6 Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan penelitian yang dilakukan, 

yaitu tahap perencanaan penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap evaluasi. 

3.6.1 Tahap Perencanaan Penelitian 

Pada tahap penelitian, terdapat beberapa langkah dalam merencanakan 

penelitian, yaitu melakukan observasi awal, analisis silabus dan penyusunan 

perangkat pembelajaran, pembuatan kisi-kisi instrumen hasil belajar, dan 

pengembangan instrumen pembelajaran. 

3.6.1.1 Observasi Awal SMAN 2 Narmada 

Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu guru kelas 

kimia SMAN 2 Narmada pada tanggal 19 Maret 2018 dan observasi kelas pada 

tanggal 28 Maret 2018. Wawancara dan observasi kelas dilakukan untuk mengetahui 

beberapa permasalahan yang terjadi di sekolah. 
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3.6.1.2 Analisis Silabus dan Penyusunan Perangkat Pembelajaran 

Penyusunan perangkat pembelajaran dimulai dari analisis silabus yakni 

kompetensi dasar,  standar kompetensi, kemudian perumusan indikator-indikator 

yang akan dicapai dalam  proses pembelajaran. Berdasarkan analisis SK dan KD, 

maka direncanakan terdapat 1 x pertemuan untuk pelaksanaan pretest, 3 x pertemuan 

untuk penyampaian materi, dan 1 x pertemuan untuk pelaksanaan posttest untuk 

kedua kelas sampel. Dari analisis silabus tersebut juga dapat disusun rancangan 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). RPP untuk kedua kelas disusun berbeda karena 

model yang diterapkan berbeda. RPP untuk kelas eksperimen disusun berdasarkan 

langkah model pembelajaran Quantum Learning sedangkan pada RPP kelas kontrol 

disusun berdasarkan langkah pembelajaran konvensional. 

3.6.1.3 Pembuatan Kisi-Kisi Instrumen Hasil Belajar 

Pada tahap ini, soal pretest dan soal posttest yang digunakan dalam penelitian 

ini dalam bentuk obyektif (pilihan ganda) sebanyak 30 butir soal. Soal tersebut 

digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum dan setelah mengikuti 

pembelajaran kimia materi sistem koloid. Kedua soal tersebut disusun berdasarkan 

indikator-indikator yang sama. Soal tersebut diberikan kepada kedua kelas sampel 

penelitian. 

3.6.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada awal bulan Mei 2018 di SMAN 2 

Narmada. Tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran dilakukan sesuai langkah-langkah 

pembelajaran yang terdapat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang 
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telah disusun. Pembelajaran dengan menggunakan model Quantum Learning 

dilakukan pada kelas eksperimen yaitu kelas XI IPA 1, sedangkan pembelajaran 

dengan metode konvensional dilakukan pada kelas kontrol yaitu kelas XI IPA 2. 

Proses pembelajaran di kelas eksperimen dan kelas kontrol dilaksanakan 3 kali 

pertemuan dengan alokasi waktu di setiap pertemuan 2 x 45 menit. 

3.6.3 Tahap Evaluasi 

Pada tahap ini, kedua kelompok sampel diberikan evaluasi pembelajaran 

ketika semua materi ajar secara keseluruhan telah selesai diberikan. Evaluasi 

dilakukan dengan menggunakan alat evaluasi berupa tes obyektif yang telah diuji 

validitas dan reliabilitasnya. 

3.7 Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto (2013) instrumen penelitian adalah suatu alat bantu bagi 

peneliti dalam mengumpulkan data yang digunakan untuk mengukur variabel-

variabel penelitian yang diamati. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan 

berupa tes hasil belajar dalam bentuk tes obyektif. Instrumen tes obyektif ini 

berjumlah 30 soal dan masing-masing soal memiliki 5 pilihan jawaban. Pilihan 

jawaban yang benar diberi skor satu (1), sedangkan pilihan jawaban yang salah diberi 

skor nol (0). 

3.7.1 Kisi-Kisi Instrumen 

Materi soal-soal instrumen dalam penelitian ini berhubungan dengan materi 

sistem koloid. Kisi-kisi instrumen penelitian pada Tabel 3.3: 
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Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen 

Kompetensi Dasar Indikator 
Nomor Soal Jumlah 

Soal C1 C2 C3 C4 
5.1. Membuat 

berbagai sistem 

koloid dengan 

bahan-bahan 

yang ada di 

sekitarnya. 

 

Mengklasifikasikan 

larutan sejati, 

koloid, dan 

suspensi kasar 

berdasarkan fasa 

terdispersi dan fasa 

pendispersi 

1 2, 4, 

22 

  4 

5.2. 

Mengelompokka

n sifat-sifat 

koloid dan 

penerapannya 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Mengelompokkan 

jenis koloid 

berdasarkan fase 

terdispersi dan fase 

pendispersi. 

8,  6, 7, 9, 

10, 13, 

14, 21, 

23,26 

  10 

Mendeskripsikan 

sifat-sifat koloid 

(efek Tyndall, 

gerak Brown, 

dialisis, 

elektroforesis, 

emulsi, dan 

koagulasi). 

5 11, 27   3 

Menjelaskan 

koloid liofob dan 

liofil. 

12 19  30  3 

Menjelaskan 

proses pembuatan 

koloid melalui 

percobaan. 

15,25, 

29   

3, 16, 

17, 24, 

28 

  8 

Mendeskripsikan 

peranan koloid 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 18, 20    2 

Jumlah  7 22 1 0 30 
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3.8 Uji Coba Instrumen 

Sebelum instrumen penelitian digunakan untuk mengambil data hasil belajar 

pada kelas sampel, maka instrumen penelitian harus di uji cobakan terlebih dahulu. 

Hal ini dikarenakan instrumen penelitian yang digunakan harus memenuhi syarat 

sebagai instrumen yang baik yaitu valid dan reliabel. Instrumen penelitian diuji 

cobakan pada kelas sampel. Soal yang valid dan reliabel dari data yang diperoleh 

digunakan untuk uji hipotesis. 

3.8.1 Analisis Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2013:211). Instrumen yang valid berarti 

alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur 

(Sugiyono, 2017:348). Dalam penelitian ini analisis validitas instrumen menggunakan 

validitas isi formula Aiken’s V dan validitas butir soal dengan rumus Korelasi Point 

Biserial. 

3.8.1.1 Validitas isi 

Statistik yang menunjukkan validitas isi item adalah sebagaimana yang 

diusulkan oleh Aiken (1985) dalam Hendryadi (2017:173). Aiken telah merumuskan 

formula Aiken’s V untuk menghitung contect-validity coefficient yang didasarkan 

pada hasil penilaian dari panel ahli sebanyak n orang terhadap suatu item dari segi 

sejauh mana item tersebut telah mewakili konstrak yang diukur. 
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Validitas isi soal akan dilakukan oleh salah satu guru kimia di SMAN 2 

Narmada. Selanjutnya, soal yang telah valid siap digunakan untuk instrumen 

pengukuran ranah kognitif. Penilaian dilakukan dengan cara memberikan angka 

antara 1 sampai 5, dimana angka 1 (sangat tidak mewakili atau sangat tidak relevan) 

dan angka 5 (sangat mewakili atau sangat relevan), dan nilai koefisien Aiken’s V 

berkisar antara 0-1. 

Menurut Azwar (2012) dalam Hendryadi (2017:173) untuk menentukan 

validitas isi soal, digunakan rumus Aiken’s V sebagai berikut:  

V =  s / [n(c-1)]       (3.1) 

 Keterangan: 

 s  = r – lo 

 1 = Angka penilaian validitas terendah 

 c  = Angka penilaian validitas tertinggi   

 n  = Angka yang diberikan oleh penilai 

3.8.1.2 Validitas Butir Soal 

Sebuah instrumen (tes) dikatakan valid apabila tes tersebut dapat mengukur 

apa yang hendak diukur. Dalam penelitian ini analisis validitas soal menggunakan 

rumus Korelasi Point Biserial sebagai berikut (Arikunto, 2013:326-327): 

𝛾pbi =
𝑀𝑝−𝑀𝑡

𝑆𝑡
√

𝑝

𝑞
                                            (3.2) 

 

Keterangan: 

rpbi = koefisien korelasi point biserial 

Mp = rata-rata skor siswa yang menjawab benar  

Mt = rata-rata skor total 
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St = standar deviasi skor total 

p  = proporsi siswa yang menjawab benar (𝑝 =  
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
) 

q  = proporsi siswa yang menjawab salah (q = 1 – p) 

3.8.2 Analisis Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena istrumen 

tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya (Arikunto, 2013:221).  

Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji reliabilitas 

instrumen, salah satunya dengan menggunakan rumus K-R.20 dengan rumus sebagai 

berikut (Arikunto, 2013:231): 

𝑟11 = (
𝑘

𝑘−1
) (

𝑉𝑡−∑ 𝑝𝑞

𝑉𝑡
)                        (3.3)  

Keterangan: 

𝑟11 = reliabilitas instrumen 

k      = banyaknya butir pertanyaan 

Vt     = varians total 

p      = proporsi subjek yang menjawab betul pada suatu butir (proporsi subjek yang 

mendapat skor 1)  

p      = 
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑘𝑜𝑟𝑛𝑦𝑎 1

𝑁
 

q   =
𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑠𝑖 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑠𝑘𝑜𝑟 0

(𝑞=1−𝑝)
 

Harga r11 yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan harga r pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Kriteria Reliabilitas Soal 

Harga r Keterangan 

0,00 – 0,20 

0,21 – 0,40 

0,41 – 0,60 

0,61 – 0,80 

0,81 – 1,00 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 
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3.9 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, proses pengambilan data merupakan bagian yang sangat 

penting. Terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, 

diantaranya yaitu dengan teknik observasi, wawancara, dan tes. 

3.9.1 Observasi 

Nasution (1988) dalam Sugiyono (2016:226) menyatakan bahwa, “observasi 

adalah dasar semua ilmu pengetahuan”. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan 

data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. 

Observasi kelas dilakukan pada kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2 di SMAN 2 Narmada 

Tahun Ajaran 2017/2018. Manfaat dari observasi ini adalah peneliti akan lebih 

mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial. Selain itu, peneliti 

akan memperoleh pengalaman langsung dan dapat melihat hal-hal yang merupakan 

masalah yang terjadi di sekolah. 

3.9.2 Tes 

Teknik pengumpulan data untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah 

dengan memberikan tes hasil belajar (pretest dan posttest) pada materi sistem koloid 

berupa tes pilihan ganda (multiple choice test) yang telah diuji validitas dan 

reliabilitasnya.. Tes hasil belajar bertujuan untuk mendapatkan data terkait hasil 

belajar siswa yang menunjukkan sejauh mana kemampuan siswa menyerap materi 

yang sudah dipelajari.  
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3.10   Teknik Analisis Data 

Dalam suatu penelitian, teknik analisis data sangat diperlukan. Teknik analisis 

data pada penelitian ini berupa uji normalitas, uji homogenitas varians, dan uji 

hipotesis. 

3.10.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data berdistribusi normal atau 

tidak. Rumus yang digunakan untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini 

adalah uji chi-kuadrat. Chi kuadrat (X2) satu sampel adalah teknik statistik yang 

digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri dari dua atau lebih 

kelas dimana data berbentuk nominal dan sampelnya besar. Rumus dasar Chi kuadrat 

(X2) adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2017:107): 

χ2 =  ∑
(𝑓𝑜− 𝑓ℎ)2

𝑓ℎ

𝑘
𝑖=𝑙    (3.4)   

Keterangan: 

χ
2

  = chi-kuadrat  

fo  = frekuensi yang diobservasi 

fh  = frekuensi yang diharapkan 

Kriteria : Jika χ
2

hitung 
≤ χ

2

tabel 
pada taraf signifikan yang digunakan sebesar 5% 

maka data berdistribusi normal.  

3.10.2 Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas bertujuan untuk menegaskan bahwa kedua kelas yang 

dijadikan sampel penelitian adalah homogen. Uji homogenitas varians dicari dengan 

menggunakan rumus uji-F, yaitu (Sugiyono, 2017:140): 
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𝐹
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔=

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙

  (3.5) 

Varians masing-masing kelas diperoleh dengan rumus sebagai berikut 

(Sugiyono, 2017:57) 

(3.6) 

Keterangan: 

F = indeks homogenitas yang dicari 

S2 = varians 

X = nilai siswa 

 = rata-rata 

n = jumlah sampel 

Nilai Fhitung dengan Ftabel dibandingkan pada taraf signifikan 5% dengan 

kriteria pengujian, jika Fhitung < Ftabel, maka data dapat dikatakan homogen, dan 

sebaliknya apabila harga Fhitung > F tabel, maka data dikatakan tidak homogen. 

3.10.3 Uji Hipotesis (Gaint Uji-t) 

Untuk menguji hipotesis digunakan Gain uji-t karena data yang diperoleh 

adalah normal dan homogen. Alasan peneliti menggunakan uji ini karena dalam 

penelitian terdapat dua kelompok sampel, yaitu kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen yang keduanya diberikan pretest dan posttest, pengujian yang dilakukan 

bukan terhadap nilai rata-rata tetapi terhadap selisih atau perbedaan nilai rata-rata. 

Menurut Sundayana (2014:151) Gain uji-t digunakan untuk memberi gambaran 

umum peningkatan hasil belajar antara sebelum dan sesudah pembelajaran. 

1

2

2


















n

XX

S
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Sebelum uji hipotesis dilakukan, maka terlebih dahulu hipotesis penelitian 

dinyatakan dalam analisis statistik yaitu: 

HO : model pembelajaran Quantum Learning tidak memberikan pengaruh lebih baik 

daripada model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar kimia materi 

sistem koloid pada siswa kelas XI IPA SMAN 2 Narmada. 

Ha : model pembelajaran Quantum Learning memberikan pengaruh lebih baik 

daripada model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar kimia materi 

sistem koloid pada siswa kelas XI IPA SMAN 2 Narmada. 

Untuk melihat pengaruh perlakuan atau untuk membuktikan hipotesis yang 

diajukan pada penelitian ini, maka data hasil belajar siswa diolah dengan 

menggunakan rumus Gain uji-t. Rumus Gain uji-t yang akan digunakan yaitu sebagai 

berikut (Arikunto, 2013:354): 

                       𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
[MX−MY]

√
∑𝑥2+ ∑𝑦2

𝑁𝑋+𝑁𝑌−2
(

1

𝑁𝑋
+

1

𝑁𝑌
)

                        (3.7) 

 

Keterangan: 

MX = nilai rata-rata kelas eksperimen 

MY = nilai rata-rata kelas kontrol 

N   = banyaknya subyek 

x   = deviasi nilai pretest dan posttest kelas eksperimen 

y   = deviasi nilai pretest dan posttest kelas kontrol 

Pengambilan keputusan didasarkan pada uji hipotesis satu pihak yaitu jika 

thitung ≥ ttabel dengan taraf signifikan 5%, maka H0 ditolak dan jika thitung < ttabel maka 

H0 diterima. 



51 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

4.1.1 Uji Validitas Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes pilihan ganda yang 

telah diuji dengan uji validitas isi dan validitas butir soal. Uji validitas isi dilakukan 

oleh dua orang guru yaitu Bukhari, S.Pd. dan Patmah, S.Pd, M.Pd selaku guru mata 

pelajaran kimia di SMAN 2 Narmada dengan memberi skor pada setiap aspek. 

Peneliti membuat 30 soal pilihan ganda. Validitas isi dianalisis menggunakan rumus 

Aiken’s V dengan empat item penilaian yaitu materi, konstruk, bahasa dan budaya, 

serta tampilan isntrumen. Soal pretest-posttest diperoleh koefisien Aiken’s V sebesar 

0,94433 (materi); 0,75 (konstruk); 0,72233(Bahasa dan budaya); 0,833 (tampilan 

instrumen). Berdasarkan nilai koefisien Aiken’s V yang diperoleh maka instrumen ini 

sudah dapat dianggap memiliki validitas isi yang memadai karena memiliki nilai rata-

rata Aiken’s V lebih dari 0,5. Hal ini menunjukkan soal pretest dan posttest sudah 

memiliki validitas yang bagus. 

Uji validitas butir soal dilakukan dengan mengujicobakan langsung instrumen 

soal pretest dan posttest pada siswa kelas XI IPA MA NW Narmada dengan jumlah 

siswa sebanyak 15 orang. Validitas butir soal dihitung menggunakan rumus korelasi 
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point biserial dengan rtabel pada taraf signifikan 5% dan n = 15 adalah 0,15, maka 

diperoleh 20 soal yang dinyatakan valid dengan rhitung > rtabel (Lampiran 16). Soal-soal 

yang dinyatakan valid tersebut telah mewakili semua indikator. 

4.1.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas Instrumen pretest dan posttest yang valid diuji dengan 

menggunakan rumus KR-20 (r11), diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,7014 yang 

berarti kriteria reliabilitas instrumen tergolong tinggi (Lampiran 19). 

4.2 Pelaksanaan Penelitian 

Proses pelaksanaan penelitian dilakukan selama dua minggu tepatnya dari 

tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018. Kegiatan pembelajaran di 

kelas XI IPA 1 yang merupakan kelas eksperimen dilakukan sebanyak 3 kali 

pertemuan. Pertemuan pertama dan kedua dilaksanakan pada hari kamis tanggal 10 

Mei 2018 dari jam 09.00 sampai jam 12.00 WITA dan pertemuan ketiga pada hari 

senin tanggal 14 Mei 2018 jam ke 5 dan 6 (10.45-12.15). Sedangkan proses 

pembelajaran pada kelas XI IPA 2 yang merupakan kelas kontrol juga dilakukan 

sebanyak 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari rabu tanggal 9 

Mei 2018 jam Ke 1 dan 2 (07.30-09.00). Pertemuan kedua dan ketiga dilaksanakan 

pada hari senin jam ke 2 sampai jam ke 5 (08.15-10.45). Adapun jadwal pelaksanaan 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Jadwal penelitian kelas eksperimen dan kelas kontrol 

No 

Hari/Tanggal Deskripsi Kegiatan 

Kontrol (XI IPA 

2) 

Eksperimen (XI IPA 

1) 

Kontrol (XI IPA 2) Eksperimen (XI IPA 

1) 

1 Senin, 07 Mei 2018 Selasa, 08 Mei 2018 Pelaksanaan Pretest Pelaksanaan Pretest 

2 Rabu, 09 Mei 2018 Kamis, 10 Mei 2018 Mempelajari definisi 

sistem koloid, jenis-jenis 

koloid, serta koloid liofil 

dan liofob 

Mempelajari definisi 

sistem koloid, jenis-

jenis koloid, serta 

koloid liofil dan liofob 

dan mempelajari sifat-

sifat koloid 

3 Senin, 14 Mei 2018 Senin, 14 Mei 2018 Mempelajari sifat-sifat 

koloid dan mempelajari 

cara pembuatan koloid dan 

penerapan koloid dalam 

kehidupan 

Mempelajari cara 

pembuatan koloid dan 

penerapan koloid 

dalam kehidupan 

4 Selasa,15 Mei 2018 Selasa 15 Mei 2018 Pelaksanaan Posttest Pelaksanaan Posttest 

 

 Pada kelas eksperimen terdapat beberapa tahapan penting yang dilakukan 

peneliti dalam proses pembelajaran antara lain: (1) menyampaikan informasi yang 

akan dilakukan selama proses pembelajaran yaitu belajar dengan model pembelajaran 

Quantum Learning dengan melakukan praktikum sederhana dan diskusi kelompok. 

(2) memberikan apersepsi/motivasi diawal pembelajaran. Peneliti mengaitkan materi 

pembelajaran dengan apa yang diketahui siswa dalam kehidupan sehari-hari dengan 

tujuan meningkatkan minat belajar siswa. (3) Pembagian kelompok, dilakukan secara 

heterogen dengan satu orang siswa menjadi ketua untuk setiap kelompok. Ketua 

kelompok dipilih berdasarkan peringkat siswa di kelas. (4) memberikan contoh nyata 

materi pembelajaran yang akan disampaikan. (5) menanyakan kepada siswa tentang 

contoh nyata yang diamati dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan 

memiliki pertanyaan yang tinggi dalam diri masing-masing siswa. (6) memberikan 
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informasi, ciri, ataupun tanda mengenai contoh nyata tersebut dengan menyampaikan 

materi pembelajaran. (7) membimbing siswa melakukan praktikum sederhana secara 

berkelompok dengan tujuan mencoba ataupun membuktikan pemahaman materi yang 

telah diperoleh dan meningkatkan aktifitas belajar siswa. (8) Pemberian reward, 

dilakukan pada akhir pembelajaran yang bertujuan untuk memotivasi siswa untuk 

terus belajar dan bekerja sama. Pemberian reward tidak harus dengan barang yang 

mewah, cukup dengan pulpen atau buku saja siswa akan merasa senang dan 

termotivasi. 

4.3 Hasil  Belajar Siswa Pretest dan Posttest 

4.3.1 Hasil Pretest 

Pretest dilakukan di kelas XI IPA 1 (kelas eksperimen) dan kelas XI IPA 2 

(kelas kontrol) dengan jumlah siswa masing-masing kelas sebesar 25 orang dengan 

tujuan mengetahui kemampuan awal siswa sebelum diberi perlakuan. Instrumen soal 

disajikan sebanyak 30 butir soal pilihan ganda dan dihitung nilai soal yang valid 

sebanyak 20 butir soal. Berdasarkan tes hasil belajar siswa, kelas eksperimen 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 27,4 dengan nilai tertinggi 45 dan nilai terendah 5. 

Sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai rata-rata sebesar 28,2 dengan nilai 

tertinggi 45 dan nilai terendah 10. Berikut adalah tabel data hasil pretest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol: 

Tabel 4.2 Hasil pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Kelas Sampel 
Nilai 

Rata-Rata Tertinggi Terendah 

Eksperimen (XI IPA 1) 27,4 45 5 

Kontrol (XI IPA 2) 28,2 45 10 
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Adapun grafik hasil pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai 

berikut: 

 
Gambar 4.1 Grafik hasil pretest siswa 

 

Grafik hasil pretest menunjukkan bahwa nilai tertinggi yang diperoleh kelas 

eksperimen dan kelas kontrol adalah sama. Sedangkan nilai terendah dan nilai rata-

rata yang diperoleh kelas eksperimen lebih rendah daripada kelas kontrol dengan 

ketuntasan sebesar 0%. 

4.3.2 Hasil Posttest 

Posttest dilakukan di kelas XI IPA 1 dan kelas XI IPA 2 setelah pemberian 

perlakuan yang berbeda pada masing-masing kelas.  Berdasarkan tes hasil belajar 

siswa, kelas kontrol memperoleh nilai rata-rata sebesar 63,8. Sedangkan kelas 

eksperimen memperoleh nilai rata-rata sebesar 75,8. Hasil evaluasi menunjukkan 

nilai rata-rata siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata 

pada kelas kontrol, sehingga diperoleh ketuntasan klasikal kelas eksperimen lebih 

tinggi daripada kelas kontrol. Berikut adalah tabel data hasil posttest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol: 
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Tabel 4.3 Hasil posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Kelas Sampel 
Nilai 

Rata-Rata Tertinggi Terendah 

Eksperimen (XI IPA 1) 75,8 95 50 

Kontrol (XI IPA 2) 63,8 85 40 

  

Adapun grafik hasil belajar posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

sebagai berikut: 

 
Gambar 4.2 Grafik hasil belajar posttest 

Grafik hasil belajar posttest menunjukkan bahwa nilai tertinggi, nilai terendah, 

rata-rata, dan ketuntasan klasikal kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas 

kontrol. Data nilai posttest siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen diuraikan 

lengkap pada Lampiran 22. 

4.4 Uji Normalitas Gain Pretest dan Posttest 

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan hasil analisis data untuk uji 

normalitas data Gain pretest-posttest dengan menggunakan rumus chi-kuadrat, 

diperoleh 𝑋ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  untuk kelas kontrol  sebesar 9,49 dan 8,03 (Lampiran 24 & 26). 

Sedangkan kelas eksperimen diperoleh 𝑋ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  sebesar 2,36 dan 2,66 (Lampiran 25 

& 27). Nilai 𝑋𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2  pada dk = 6-1 dan taraf signifikan 5% adalah 11,07. Nilai 𝑋ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
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baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol lebih kecil dari 𝑋𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2 , maka dapat 

dikatakan data  hasil Gain pretest-posttest kedua kelas terdistribusi normal. 

4.5 Uji Homogenitas Gain Pretest-Posttest 

Berdasarkan hasil analisis data untuk uji homogenitas data Gain pretest-posttest 

dengan menggunakan uji-F, diperoleh Fhitung  sebesar 1,4805 (Lampiran 28). Nilai 

Ftabel dengan dk penyebut = 25-1 dan dk pembilang = 25-1 pada taraf signifikan 5% 

adalah 1,98. Karena Fhitung < Ftabel, berarti data Gain pretest-posttest mempunyai 

varians homogen. 

4.6 Perhitungan Uji Hipotesis Gaint-uji t 

Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji hipotesis satu pihak, karena 

hipotesis yang digunakan memihak pada salah satu kelas sampel. Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan uji-t yang melibatkan data hasil pretest dan posttest 

atau dikenal dengan Gain t-test (Gain uji-t). Kriteria pengujiannya yakni apabila thitung 

≥ ttabel dengan taraf signifikan 5% maka H0 ditolak, sebaliknya apabila thitung < ttabel 

maka H0 diterima. Hasil perhitungan menunjukan bahwa thitung = 3,137, sedangkan 

ttabel pada taraf signifikan 5% dengan dk = 48 adalah 1,684. Nilai thitung > ttabel, artinya 

H0 ditolak dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

Quantum Learning memberikan pengaruh lebih baik daripada model pembelajaran 

konvensional terhadap hasil belajar kimia materi sistem koloid pada siswa kelas XI 

IPA SMAN 2 Narmada. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1 Pengaruh Model Pembelajaran Quantum Learning Dengan Metode 

Praktikum Sederhana Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh model pembelajaran Quantum Learning dengan metode 

praktikum sederhana terhadap hasil belajar materi pokok sistem koloid siswa kelas XI 

IPA SMAN 2 Narmada dengan desain penelitian Nonequivalent Control Group 

Design. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tepatnya pada bulan Mei 

tahun ajaran 2017/2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu nonprobability sampling dalam bentuk Sampling Total. Hal ini 

dikarenakan peneliti menggunakan seluruh jumlah populasi menjadi sampel 

penelitian yang berjumlah 50 siswa. Selain itu, pengambilan sampel juga didasarkan 

pada nilai rata-rata masing-masing kelas hampir sama sehingga didapatkan jenis 

sampel yang homogen. 

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Peneliti memilih kelas XI IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan XI IPA 2 

sebagai kelas kontrol. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan guru kimia kelas 

XI SMAN 2 Narmada dan pertimbangan dari peneliti yang dilihat dari nilai rata-rata 
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siswa. Peneliti memilih nilai rata-rata siswa yang lebih rendah sebagai kelas 

eksperimen dan nilai rata-rata siswa yang lebih tinggi sebagai kelas kontrol. Nilai 

rata-rata siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak jauh berbeda. Hal ini 

dibuktikan dengan dilakukan uji beda yang menunjukkan tidak ada perbedaan 

kemampuan awal antara kedua kelas sampel. Hal tersebut juga diperkuat oleh 

pernyataan guru mata pelajaran kimia bahwa kedua kelas memiliki kemampuan 

akademik yang hampir sama.  

Kelas eksperimen yang terpilih diberikan perlakuan berupa penerapan model 

pembelajaran Quantum Learning dengan metode praktikum sederhana, sedangkan 

kelas kontrol diberikan perlakuan model pembelajaran konvensional atau model 

pembelajaran yang sering digunakan di kelas (ceramah dan diskusi). Model 

pembelajaran Quantum Learning merupakan model pembelajaran yang diawali 

dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan apa yang diketahui siswa dalam 

kehidupan sehari-hari. Siswa disajikan hal-hal yang abstrak dalam bentuk nyata, dan 

diberi kesempatan untuk mencoba membuktikan teori yang telah diperoleh, sehingga 

apa yang telah siswa pelajari bisa diingat dalam waktu yang cukup lama. 

Fokus pengamatan dalam penelitian ini adalah pengaruh model pembelajaran 

Quantum Learning dengan metode praktikum sederhana terhadap hasil belajar siswa 

yaitu berupa nilai kognitif yang dicapai siswa setelah pembelajaran. Pengaruh model 

pembelajaran ini dapat dilihat dari peningkatan nilai tes awal (pretest) hingga tes 

akhir (posttest) pada ranah kognitif. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan pada 

masing-masing kelas sebanyak lima kali pertemuan, termasuk kegiatan pretest dan 
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posttest. Model pembelajaran Quantum Learning adalah seperangkat pembelajaran 

yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang 

menggabungkan rasa percaya diri siswa dan mengaitkan kehidupan sehari-hari dalam 

menyampaikan konsep kimia, sehingga menghasilkan pengalaman belajar yang 

efektif. Model pembelajaran Quantum Learning juga membuat siswa lebih aktif 

dalam proses pembelajaran, sehingga siswa tidak cepat merasa bosan. 

Adapun permasalahan yang dialami peneliti pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol yaitu waktu pelaksanaan penelitian yang sangat dekat dengan jadwal ulangan 

akhir semester, sehingga pada kelas eksperimen peneliti menggunakan hari libur yaitu 

tepatnya pada hari kamis tanggal 10 Mei 2018 untuk melakukan proses pembelajaran 

pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan 

guru kimia dan persetujuan kepala sekolah SMAN 2 Narmada. Pada kelas kontrol 

digunakan dua jam tambahan jadwal mata pelajaran lain untuk proses pembelajaran 

pertemuan dua dan pertemuan tiga. Pelaksanaan pretest pada kelas eksperimen 

digunakan jam mata pelajaran lain atas izin guru mata pelajaran yang bersangkutan. 

Begitu juga dengan pelaksanaan posttest pada kedua kelas sampel yang dilakukan 

secara bersamaan. Selain itu, masalah yang dialami peneliti dalam kelas eksperimen 

pada pertemuan terakhir yaitu banyak siswa yang masih berada diluar (kantin) dan 

proses pembelajaran dimulai ketika semua siswa sudah berada di dalam kelas, 

sehingga demi mengefisienkan waktu  presentasi yang seharusnya dilakukan didepan 

kelas dilakukan di bangku masing-masing oleh dua kelompok saja. Pemberian 
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reward berupa hadiah tidak sempat dilakukan karena waktu yang tidak cukup dan 

hanya dilakukan pada pertemuan pertama dan kedua. 

Proses pembelajaran yang dilakukan pada kelas eksperimen berbeda dengan 

kelas kontrol. Pada kelas kontrol diterapkan model pembelajaran konvensional 

(ceramah dan diskusi). Dalam proses pembelajaran, banyak siswa yang cenderung 

merasa bosan dan kurang semangat dalam pembelajaran. Siswa terfokus pada 

penjelasan guru di depan kelas, sehingga membuat siswa kurang aktif dan banyak 

siswa yang tidak ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Dalam melaksanakan 

diskusi kelompok, terdapat beberapak kelompok yang hanya mengandalkan satu 

orang saja untuk menjawab soal-soal diskusi yang diberikan oleh guru, hal tersebut 

disebabkan karena model pembelajaran konvensional yang diterapkan guru tidak 

membuat siswa berperan aktif, sehingga tingkat pemahaman yang diperoleh lebih 

rendah daripada kelas eksperimen yang diterapkan model pembelajaran Quantum 

Learning dengan metode praktikum sederhana. 

5.2 Hasil Belajar 

Hasil belajar yang diukur dalam penelitian ini adalah hasil belajar dalam ranah 

kognitif (pengetahuan siswa). Hasil belajar diperoleh dari nilai pretest dan posttest. 

Pemberian pretest (tes awal) dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan 

awal siswa, sedangkan posttest (tes akhir) dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

kemampuan siswa setelah diberi perlakuan (proses pembelajaran). Hasil pretest dan 

posttest diikutsertakan dalam perhitungan hipotesis. Data hasil belajar kognitif 
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(pengetahuan)  pretest-posttest siswa yang disajikan pada Lampiran 20 & 22, 

menunjukan adanya perbedaan nilai rata-rata antara kelas eksperimen (XI IPA 1) dan 

kelas kontrol (XI IPA 2). Nilai rata-rata pretest kelas eksperimen lebih rendah 

daripada kelas kontrol, sedangkan nilai rata-rata posstest kelas eksperimen lebih 

tinggi daripada kelas kontrol. Perubahan yang terjadi pada nilai rata-rata kedua kelas 

sampel disebabkan karena terdapat perbedaan penerapan model pembelajaran. Pada 

kelas eksperimen diterapkan model pembelajaran Quantum Learning dengan metode 

praktikum sederhana, sedangkan pada kelas kontrol siswa diajarkan dengan model 

pembelajaran konvensional. Berikut adalah grafik perbedaan nilai rata-rata hasil 

belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol: 

 

Gambar 5.1 Grafik hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol 
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 Grafik diatas menunjukkan nilai pretest kelas eksperimen lebih rendah 

daripada kelas kontrol. Namun terjadi perubahan pada nilai posttest, yaitu nilai rata-

rata kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol. Nilai Pretest yang 

diperoleh menunjukkan nilai rata-rata belum mencapai KKM yang telah ditetapkan 

sebesar 75. Hal ini disebabkan kedua kelas sampel belum diberi perlakuan. Namun, 

setelah diberi perlakuan dengan diterapkan model pembelajaran Quantum Learning 

pada kelas eksperimen dan model konvensional pada kelas kontrol, terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen 

lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Hal tersebut dikarenakan pada kelas 

eksperimen, materi sistem koloid diajarkan dengan menerapkan model pembelajaran 

Quantum Learning dengan praktikum sederhana, sehingga siswa lebih memahami 

konsep-konsep materi sistem koloid, sedangkan pada kelas kontrol materi sistem 

koloid diajarkan dengan model pembelajaran konvensional yaitu ceramah dan 

diskusi. 

 Pembelajaran dengan menggunakan model Quantum Learning pada kelas 

eksperimen mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam proses pembelajaran 

sistem koloid, langkah pertama yang dilakukan adalah guru menumbuhkan motivasi 

belajar siswa dengan mengaitkan materi sistem koloid dengan apa yang telah 

diketahui siswa dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kedua, siswa diberi hal-hal 

yang abstrak disajikan menjadi nyata yakni guru menunjukkan benda-benda yang 

bisa diamati langsung oleh siswa dengan jelas, sehingga siswa dengan mudah 
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mengamati konsep yang abstrak dalam bentuk nyata dan siswa menjadi lebih tertarik 

mengikuti proses pembelajaran. Langkah ketiga, guru memberikan penjelasan kepada 

siswa terkait apa yang telah diamati. Setelah mengamati benda-benda yang diberikan 

oleh guru, minat dan perhatian siswa telah tumbuh dan berbagai pertanyaan muncul 

dalam pikiran siswa, sehingga guru memberi informasi ataupun penjelasan materi 

sistem koloid kepada siswa agar tidak terdapat kesalahan pada saat memberi jawaban 

atau penamaan terhadap benda-benda yang telah diamati serta bisa menjawab tuntas 

keraguan ataupun berbagai pertanyaan yang ada dalam pikiran siswa. Langkah 

keempat yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba 

membuktikan konsep materi sistem koloid melalui praktikum sederhana secara 

berkelompok, sehingga siswa menjadi lebih memahami dan lebih percaya tentang 

materi yang dipelajari karena siswa bisa mencoba dan melihat langsung konsep 

materi sistem koloid melalui praktikum sederhana yang dilakukan. Selain itu, dengan 

melakukan praktikum sederhana menyebabkan daya ingat siswa menjadi lebih kuat, 

sehingga memudahkan siswa pada saat evaluasi pembelajaran. Langkah kelima, siswa 

diberi kesempatan melakukan diskusi kelompok dan mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya, sehingga siswa berkesempatan untuk mengeluarkan pendapat ataupun 

bertukar pikiran dengan anggota kelompoknya masing-masing berdasarkan hasil 

percobaan yang telah dilakukan. Selain itu, dengan melakukan prensentasi didepan 

kelas menuntut siswa semakin meningkatkan pemahaman mereka karena mereka 

harus menjelaskan kembali ilmu yang sudah mereka dapatkan dan meningkatkan rasa 

percaya diri pada siswa. 



65 

 

Berdasarkan hasil observasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh 

observer, pembelajaran pada kelas eksperimen berjalan dengan lancar. Siswa cukup 

tertarik dengan apersepsi yang diberikan oleh guru, siswa cukup baik dalam 

melakukan praktikum sederhana, berdiskusi dengan kelompok dan mempresentasikan 

hasil diskusinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa memiliki motivasi belajar 

yang cukup tinggi dibandingkan dengan hasil data awal observasi yang diperoleh. 

Rasa ingin tahu dan minat belajar yang tinggi dalam diri siswa menyebabkan adanya 

peningkatan hasil belajar yang lebih tinggi.  

 Menurut Deporter (2013) dalam Arifin, dkk (2016) Quantum Learning adalah 

kiat, petunjuk, strategi dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam 

pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang 

menyenangkan dan bermanfaat. Suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan 

serta diberi kesempatan untuk mencoba membuktikan konsep-konsep materi koloid 

yang dipelajari, daya ingat siswa menjadi lebih kuat. Hal ini hampir sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Arifin, dkk (2016) yang menyatakan bahwa Quantum 

Learning disertai metode eksperimen memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap 

hasil belajar siswa pada kelas eksperimen daripada kelas kontrol yang tidak 

menggunakan model Quantum Learning. Hal tersebut dibuktikan dengan 

membandingkan nilai hasil belajar posttest siswa pada kelas ekaperimen lebih tinggi 

daripada hasil belajar siswa pada kelas kontrol. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran Quantum Learning dengan metode 

praktikum sederhana memberikan pengaruh yang lebih baik daripada model 

pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar pada materi pokok sistem koloid 

siswa kelas XI IPA SMAN 2 Narmada. 

6.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengajukan beberapa 

saran yakni: 

a. Dalam melakukan penelitian, sebaiknya peneliti lebih mengontrol waktu 

pelaksanaan pelelitian sehingga penelitian yang dilaksanakan berjalan dengan 

lebih optimal. 

b. Bagi para guru bidang studi kimia, diharapkan menerapkan model pembelajaran 

Quantum Learning dalam menyampaikan materi pelajaran kimia lain agar siswa 

lebih termotivasi dalam belajar. 
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Hasil Wawancara Guru Mata Pelajaran Kimia Kelas XI IPA SMAN 2 

Narmada 

1. Sudah berapa lama bapak mengajar di sekolah ini? 

Jawab: “Saya mengajar di SMAN 2 Narmada sekitar enam tahun,  sejak 

tahun pertama di tahun 2012 hingga saat ini”.  

2. Ada berapa banyak guru mata pelajaran kimia yang mengajar di sekolah ini? 

Jawab: “Guru kimia di sekolah ini baru hanya 2 orang”. 

3. Kurikulum apa yang diterapkan di sekolah ini? 

Jawab: “di sekolah ini kurikulum yang diterapkan ada dua kurikulum yaitu 

kurikulum 2013 untuk kelas X, dan KTSP untuk kelas XI dan XII” 

4. Sudah berapa lama kurikulum tersebut diterapkan disekolah ini? 

Jawab: “untuk KTSP diterapkan sejak awal berdirinya sekolah ini yaitu pada 

tahun 2012, sedangkan untuk kurikulum 2013 sendiri satu tahun berjalan”. 

5. Berapa banyak kelas XI IPA di sekolah ini? 

Jawab: “kelas XI IPA hanya ada dua rombel, yaitu XI IPA 1 dan XI IPA 2” 

6. Bagaimana kondisi/karakter siswa kelas XI IPA? 

Jawab: “untuk kelas XI IPA sendiri rata-rata anaknya baik, tidak terlalu sulit 

di atur, dan mendengarkan apa yang disampaikan gurunya” 

7. Apa kesulitan yang bapak alami saat mengajar di kelas? 

Jawab: “kesulitan dalam mengajar hampir tidak ada kesulitan, hanya 

bagaimana cara untuk menyampaikan materi yang tingkat kesulitannya lebih 

tinggi ke siswa bisa cepat dipahami” 
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8. Model dan metode mengajar apa saja yang pernah bapak terapkan dalam 

proses belajar mengajar? 

Jawab: “selama ini kami hanya menerapkan model pembelajaran Basic 

Learning, metode ceramah dan diskusi dalam pembelajaran”. 

9. Apakah bapak pernah menerapkan model pembelajaran Quantum Learning 

dalam menyampaikan materi di kelas? 

Jawab: “untuk model Quantum Learning sendiri belum pernah kami coba 

gunakan, kami hanya sering menggunakan model Basic Learning” 

10. Apakah bapak selalu menggunakan media pembelajaran dalam 

menyampaikan materi di kelas? 

Jawab: “untuk media juga sangat jarang kami gunakan, walaupun media 

pembelajaran senderhana”. 

11. Berapa KKM untuk mata pelajaran kimia? 

Jawab: “KKM untuk mata pelajaran kimia di sekolah ini adalah 75”. 

12. Bagaimana dengan hasil belajar siswa, apakah selalu mencapai KKM? 

Jawab: “Ya, setiap ulangan harian banyak dari siswa yang mendapat nilai 

mencapai KKM, namun ketika MID semester dan UAS nilai kimia siswa 

banyak yang tidak bisa mencapai KKM”. 

Narmada, 19 Maret 2018 

 

 

Guru Mata Pelajaran 

 

Bukhari, S.Pd 

NIP:197812312006041019 
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Daftar Nilai MID Semester Ganjil SMAN 2 Narmada Tahun Ajaran 

2017/2018 

Kelas   : XI IPA 1 

Mata Pelajaran : KIMIA 

KKM   : 75 

NO NAMA NILAI KETERANGAN 

1 ADIENG YULISTIAWAN 44 TIDAK TUNTAS 

2 AHYAR HAMIDI 75 TUNTAS 

3 ANIS FEBIANI 62,5 TIDAK TUNTAS 

4 ARPINA FIRDAUS 50 TIDAK TUNTAS 

5 DITA CHAROLIN 62,5 TIDAK TUNTAS 

6 DWI TIKA ANGGRAINI 62,5 TIDAK TUNTAS 

7 HANA FITRIATI 72,5 TIDAK TUNTAS 

8 HAZIBULLAH 26,5 TIDAK TUNTAS 

9 IKA MULIANI 62,5 TIDAK TUNTAS 

10 JEFRI MALIK 60 TIDAK TUNTAS 

11 JULIANA 62,5 TIDAK TUNTAS 

12 M. JAFAR SIDIK 60 TIDAK TUNTAS 

13 MUHAMAD RIZAL IDRIS 70 TIDAK TUNTAS 

14 MUNAJAR HANAFI 61 TIDAK TUNTAS 

15 MUZRI MARZUKI 87,5 TUNTAS 

16 NITA DEWI 62,5 TIDAK TUNTAS 

17 NURUL HINDAYANI 57,5 TIDAK TUNTAS 

18 PIPIT HINDRAYANI 60 TIDAK TUNTAS 

19 PURNA IRWANTO 36,5 TIDAK TUNTAS 

20 RISTIANDI 70 TIDAK TUNTAS 

21 RUDI HARTONO 29 TIDAK TUNTAS 
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22 SELVIA HARDINI 16 TIDAK TUNTAS 

23 SRI ANDAYANI 60 TIDAK TUNTAS 

24 YUSUP RIADI 41 TIDAK TUNTAS 

25 ZIKIRIA CAHYANI 25,5 TIDAK TUNTAS 

 

 

Narmada, 19 Maret 2018 

 

 

 

Guru Mata Pelajaran 

 

Bukhari, S.Pd 

NIP:197812312006041019 
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Daftar Nilai MID Semester Ganjil SMAN 2 Narmada Tahun Ajaran 

2017/2018 

Kelas   : XI IPA 2 

Mata Pelajaran : KIMIA 

KKM   : 75 

NO NAMA NILAI KETERANGAN 

1 ABDUL KHOLIK 57 TIDAK TUNTAS 

2 ALMA ASWANDINI 92,5 TUNTAS 

3 BINUARDA 46 TIDAK TUNTAS 

4 DENDI SUTIAWAN 47 TIDAK TUNTAS 

5 DIDAN DIMAS PANTOZA 44,5 TIDAK TUNTAS 

6 EKA OKTAVIA DAMAYANTI 90  TUNTAS 

7 HAMDAN RODIN 52,5 TIDAK TUNTAS 

8 I DEWA AYU SANTIKA 42 TIDAK TUNTAS 

9 I GEDE BUDIANTARA 39,5 TIDAK TUNTAS 

10 I KOMANG TRI KRISNA 43,5 TIDAK TUNTAS 

11 I MADE INDRAWAN 29,5 TIDAK TUNTAS 

12 
I NYOMAN SUKADANA 

TRILOKANTARA 
40 TIDAK TUNTAS 

13 IBADURAHMAN WAHIDY 38 TIDAK TUNTAS 

14 ILLIYYIN AHLINNURON 92,5  TUNTAS 

15 IRWAN HADI PRATAMA 32 TIDAK TUNTAS 

16 LILIS KIANA 85  TUNTAS 

17 
MUHAMMAD ISMU 

RAHMATULLAH 
55 TIDAK TUNTAS 

18 MUHAMMAD SAMSUL RIADI 75 TUNTAS 

19 NI PUTU SRI WULANDARI 60 TIDAK TUNTAS 
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20 NYOMAN AYU ARIANI 60 TIDAK TUNTAS 

21 RAHAYU LINDASARI 85 TUNTAS 

22 RUSDI RAMLI 56 TIDAK TUNTAS 

23 WAHYU ANGGARA DESA 38,5 TIDAK TUNTAS 

24 WIDIATUN AULIA 30 TIDAK TUNTAS 

25 YULIANI 72,5 TIDAK TUNTAS 

 

 

Narmada, 19 Maret 2018 

 

 

 

 

Guru Mata Pelajaran 

 

Bukhari, S.Pd 

NIP:197812312006041019 
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UJI HOMOGENITAS SISWA KELAS XI IPA 1 DAN XI IPA 2 SMAN 2 

NARMADA TAHUN AJARAN 2017/2018 

 Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas varians dicari dengan menggunakan rumus uji-F. 

Tabel Data Nilai Ulangan Tengah Semester kelas X2 dan X3 mata pelajaran 

No 
Nilai 

(𝒙𝟏−𝒙𝒊) (𝒙𝟐−𝒙𝒊) (𝒙𝟏−𝒙𝒊)
𝟐 (𝒙𝟐−𝒙𝒊)

𝟐 
X1 X2 

1 44 57 -11,08 0,86 122,7664 0,7396 

2 75 92,5 19,92 36,36 396,8064 1322,0496 

3 62,5 46 7,42 -10,14 55,0564 102,8196 

4 50 47 -5,08 -9,14 25,8064 83,5396 

5 62,5 44,5 19,92 -11,64 396,8064 135,4896 

6 62,5 90 19,92 33,86 396,8064 1146,4996 

7 72,5 52,5 17,42 -3,64 303,4564 13,2496 

8 26,5 42 -28,58 -14,14 816,8164 199,9396 

9 62,5 39,5 19,92 -16,64 396,8064 276,8896 

10 60 43,5 4,92 -12,64 24,2064 159,7696 

11 62,5 29,5 19,92 -26,64 396,8064 709,6896 

12 60 40 4,92 -16,14 24,2064 276,8896 

13 70 38 14,92 -18,14 222,6064 329,0596 

14 61 92,5 5,92 36,36 35,0464 1322,0496 

15 87,5 32 32,42 -24,14 1051,0564 582,7396 

16 62,5 85 19,92 28,86 396,8064 832,8996 

17 57,5 55 2,42 -1,14 5,8564 1,2996 

18 60 75 4,92 18,86 24,2064 355,6996 

19 36,5 60 -18,58 3,86 345,2164 14,8996 

20 70 60 14,92 3,86 222,6064 14,8996 

21 29 85 -26,08 28,86 680,1664 832,8996 

22 16 56 -39,08 -0,14 1527,2464 0,0196 
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23 60 38,5 4,92 -17,64 24,2064 311,1696 

24 41 30 -14,08 -26,14 198,2464 683,2996 

25 25,5 72,5 -29,58 16,36 874,9764 267,6496 

 𝒙𝒊=55,08 𝒙𝒊=56,14   ∑=8964,59 ∑=10253,0396 

 

Perhitungan Uji Homogenitas Varians Sampel 

1. Kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2 

Diketahui: 

 �̅�1 = 55,08 

 �̅�2 = 56,14 

∑(𝑥1 − �̅�𝑖)
2

= 8964,59 

∑(𝑥2 − �̅�𝑖)
2

= 10253,0396 

N1 = 25 

N2 = 25 

 Perhitungan Varians Kedua Sampel 

a. Varians untuk Kelas XI IPA 1 

𝑆1
2 =

∑(𝑥1 − �̅�𝑖)
2

𝑁1 − 1
 

 = 
8964,59

25−1
 

 = 373,524 
 

b. Varians untuk Kelas XI IPA 2 

𝑆2
2 =

∑(𝑥2 − �̅�𝑖)
2

𝑁2 − 1
 

 = 
10253,0396

25−1
 

 = 427,209 
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 Perhitungan Statistik Uji F 
 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑆1

2

𝑆2
2 

 

 =
427,209

373,524
= 1,143 

 

 Mencari F tabel 

dk pembilang = 25 – 1 = 24 

dk penyebut   = 25 – 1 = 24 

Pada taraf signifikan 5% diperoleh Ftabel sebesar 1,98. Fhitung (1,143) < 

Ftabel (1,98) yang berarti kelas XI IPA 1 dan kelas XI IPA 2 mempunyai 

varians homogen. 

 

 



Lampiran 4 
 

79 
 

Uji beda Data Awal Sampel Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Diketahui:  

n1 = 25   𝑋1
̅̅̅̅ = 55,08   𝑆1

2
 =  373,524 

n2 = 25   𝑋2
̅̅̅̅ = 56,14   𝑆2

2
 =  427,209 

Ha: Terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai rata-rata ulangan tengah 

semester ganjil kimia kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2 

Ho: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai rata-rata ulangan tengah 

semester ganjil kimia kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2 

 Kaidah pengambilan kesimpulan: Jika thitung < ttabel pada taraf signifikan 

5%, maka Ho diterima dan Ha ditolak.   

 Karena n1 = n2 dan varians homogen, maka dapat digunakan rumus uji-t, 

baik untuk separated maupun pollens varians. Untuk mengetahui t tabel 

digunakan dk yang besarnya dk = n1 + n2 -2 

 

Separated varians: 

 



















2

2

2

1

2

1

21

n

S

n

S

XX
t  

= 
55,08−56,14

√
373,524

25
+ 

427,209

25
 

 

= 
1,06

√14,94+17,08
 

= 
1,06

√32,02 
 

= 
1,06

5,65
 

= 0,16 

 

ttabel dengan dk = 48 dan taraf signifikan 5% adalah 1,684. 

 

Kesimpulan: Nilai thitung (0,16) < ttabel (1,684) maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai rata-rata ulangan tengah 

semester ganjil kimia kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2. 
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SILABUS 

 

Nama Sekolah  : SMAN 2 Narmada 

Mata Pelajaran  : KIMIA 

Kelas/Semester  : XI/2 

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

Materi Pokok   : Sistem Koloid 

Alokasi Waktu  : 10 jam (2 jam untuk pretest dan 2 jam untuk posttest) 

 

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 

 

5.2. Mendeskripsikan 

sifat-sifat koloid 

dan penerapannya 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

 Pembuatan 

koloid (cara 

kondensasi, 

dispersi, 

peptisasi) 
 

 

 
 Sistem koloid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Melalui percobaan dan 

diskusi kelompok dengan 

proses Quantum Learning, 

siswa dapat membuat 

koloid dari bahan-bahan 

yang ada di sekitarnya. 
 

 

 Melalui diskusi kelompok 

dengan proses Quantum 

Learning, siswa dapat 

mengklasifikasikan larutan 

sejati, koloid, dan suspensi 

kasar berdasarkan fasa 

terdispersi dan fasa 

pendispersi. 

 Melalui diskusi kelompok 

dengan proses Quantum 

Learning, siswa dapat. 

 

 Menjelaskan proses pembuatan koloid 

melalui diskusi. 
 

 

 

 

 

 
 Mengklasifikasikan larutan sejati, koloid, 

dan suspensi kasar berdasarkan fasa 

terdispersi dan fasa pendispersi. 
 Mengelompokkan jenis koloid 

berdasarkan fase terdispersi dan fase 

pendispersi. 
 

 

 

 

 

 Jenis tagihan 

-  Hasil diskusi 

kelompok 

secara 

Quantum 

Learning 

melalui 

penyelesaian 

LKS. 

-  Ulangan  

 Bentuk 

instrumen 

- Multiple choice 

 2 jam 

 

 

 

 

2 jam 

 

 

 

 

 

 

Buku 

paket 

siswa 

kelas XI 

IPA SMA 

Kimia, 

LKS, dan 

internet. 
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Kompetensi dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator  Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

bahan/alat 

 

 
 Sifat koloid 
 

 

 

 

 

 

 

 Peranan 

koloid dalam 

kehidupan 

 

 Melalui diskusi kelompok 

dengan proses Quantum 

Learning, siswa dapat 

mengidentifikasi serta 

mengklasifikasikan  jenis 

dan sifat koloid. 
 

 

 Melalui diskusi kelompok 

dengan proses Quantum 

Learning, siswa dapat 

mengidentifikasi peranan 

koloid dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

 

 
 Mendeskripsikan sifat-sifat koloid (efek 

Tyndall, gerak Brown, dialisis, 

elektroforesis, koloid pelindung, 

koagulasi). 
 Menjelaskan koloid liofob dan liofil. 

 

 

 
 Mendeskripsikan peranan koloid dalam 

kehidupan sehari-hari. 

(pilihan ganda) 

sebagai bentuk 

soal posttest. 

 

 

 

2 jam  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

Mata Pelajaran : Kimia 

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas/semester : XI IPA 1 / II 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Pertemuan ke- : I-III 

 

A. Standar Kompetensi  

5. Menjelaskan sistem dan sifat koloid serta penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

B. Kompetensi Dasar 

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

sekitarnya. 

5.2    Mengelompokkan sifat-sifat koloid dan penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

C. Indikator 

5.1.1 Mengklasifikasikan larutan sejati, koloid, dan suspensi kasar 

berdasarkan fasa terdispersi dan fasa pendispersi. 

5.1.2 Mengelompokkan jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan fase 

pendispersi. 

5.1.3 Menjelaskan koloid liofob dan liofil. 

5.2.1 Mendeskripsikan sifat-sifat koloid (efek Tyndall, gerak Brown, dialisis, 

elektroforesis, koloid pelindung, dan koagulasi). 

5.2.2 Mendeskripsikan peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari. 

5.2.3 Menjelaskan proses pembuatan koloid. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

 Setelah mengikuti pembelajaran dengan Quantum Learnig dengan metode 

praktikum sederhana, siswa dapat: 
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Pertemuan I 

1. Mengklasifikasikan larutan sejati, koloid, dan suspensi kasar berdasarkan 

fasa terdispersi dan fasa pendispersi dengan benar. 

2. Mengelompokkan jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan fase 

pendispersi dengan benar. 

3. Menjelaskan koloid liofob dan liofil dengan benar. 

Pertemuan II 

1. Menjelaskan sifat-sifat koloid (efek Tyndall, gerak Brown, dialisis, 

elektroforesis, koloid pelindung, dan koagulasi) dengan benar. 

 

Pertemuan III 

1. Menjelaskan proses pembuatan koloid dengan benar. 

2. Menjelaskan peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 

 

E. Materi Pembelajaran 

1. Larutan, Koloid, dan Suspensi 

Sistem Dispersi 

Dispersi adalah penyebaran yang merata dari dua buah fasa. Kedua fasa 

tersebut adalah : 

 Fasa zat yang didispersikan (zat terlarut), dikenal juga dengan istilah fasa 

terdispersi atau fasa dalam. 

 Fasa pendispersi (zat pelarut), dikenal juga dengan istilah medium 

pendispersi atau fasa luar 

Terdapat 3 jenis sistem dispersi, yaitu : 
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Berdasarkan ukuran partikelnya, ketiga sistem dispersi tersebut dapat 

didefinisikan sebagai: 

a. Larutan (larutan sejati), ialah campuran yang homogen sehingga antara 

zat terlarut dan pelarut tidak dapat dibedakan walaupun dengan 

mikroskop ultra. 

b. Suspensi, yaitu campuran yang heterogen, sehingga antara zat terlarut 

dengan pelarut dapat dibedakan dengan mudah. 

c. Koloid, disebut juga dispersi koloid atau sistem koloid, yaitu campuran 

yang ukuran partikelnya terletak antara suspensi dan larutan sejati. 

Ukuran partikel koloid berkisar antara 10-7–10-5 cm (1-100 nm). Ukuran 

inilah yang membedakan koloid dengan larutan dan suspensi. 

1. Jenis-jenis Koloid 

Penggolongan suatu sistem koloid didasarkan pada jenis fase terdispersi 

dan medium pendispersinya. Berikut dijelaskan jenis-jenis koloid: 

a. Aerosol 

Sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas 

disebut aerosol. Jika zat yang terdispersi berupa zat padat, disebut 

aerosol padat; jika zat yang terdispersi berupa zat cair, disebut aerosol 

cair. 

Contoh aerosol padat: asap dan debu dalam udara 

Contoh aerosol cair: kabut dan awan 

b. Sol 

Sol adalah suatu jenis koloid dengan fase terdispersi padat dan 

medium pendispersi berupa zat padat, zat cair, atau gas. Sol dapat dibagi 

menjadi tiga, yaitu sol cair (medium pendispersinya cair), sol padat 

(medium pendispersinya padat), dan sol gas (medium pendispersinya 

gas). Umumnya yang dimaksud sol adalah sol cair, sedangkan sol gas 

adalah aerosol padat. 

Contoh sol cair: tinta, cat, tepung dalam air, dan tanah liat 

Contoh sol padat: gelas berwarna dan intan hitam 
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c. Emulsi 

Emulsi adalah suatu jenis koloid dengan fase terdispersi berupa zat 

cair. Ada dua jenis emulsi, yaitu emulsi cair (emulsi) dan emulsi padat 

(gel). Dikatakan emulsi cair apabila zat cair terdispersi dalam medium 

pendispersi cair, dan dikatakan emulsi padat apabila zat cair terdispersi 

dalam medium pendispersi padat (Johari dan Rachmawati, 2006). 

Contoh emulsi cair (emulsi): susu, mayonaise, santan, dan es krim 

Contoh emulsi padat (gel): jelly, keju, mentega, mutiara 

d. Buih 

Sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair disebut buih. 

Buih dapat dibagi menjadi dua, yaitu buih cair dan buih padat. Gas yang 

terdispersi dalam zat cair disebut buih cair, sedangkan gas yang 

terdispersi dalam zat padat disebut buih padat. Untuk menstabilkan buih 

diperlukan zat pembuih, misalnya sabun, detergen, dan protein.  

Contoh buih: buih sabun, krim kocok 

Contoh buih padat: karet busa, batu apung, stirofoam 

2. Sifat-Sifat Koloid 

Sistem koloid mempunyai sifat khas yang berbeda dari sifat larutan 

ataupun suspensi. Beberapa sifat koloid sebagai berikut: 

a. Efek Tyndall 

Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel 

koloid, sehingga berkas cahaya yang melalui sistem koloid dapat diamati 

dari samping. 

Contoh: sorot lampu mobil pada malam yang berkabut, sorot lampu 

proyektor dalam gedung bioskop yang berasap/berdebu, dan berkas sinar 

matahari melalui celah daun pohon-pohon pada pagi hari yang berkabut. 

b. Gerak Brown 

Gerak Brown adalah gerak acak, gerak tidak beraturan atau gerak 

zig-zag dari partikel koloid. 

Contoh: menemukan inti sel 
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c. Muatan Koloid 

Muatan suatu koloid dapat diketahui dengan dua cara, yaitu cara 

elektroforesis dan cara adsorpsi. 

1) Elektroforesis merupakan pergerakan partikel koloid dalam medan 

listrik. Cara elektroforesis didasarkan pada kemampuan partikel 

koloid yang bermuatan listrik bergerak dalam medan listrik. Alat 

elektroforsis tersusun atas dua elektrode yang bermuatan positif dan 

negatif. Larutan koloid yang bermuatan positif akan bergerak ke arah 

elektrode negatif. Sebaliknya, larutan koloid yang bermuatan negatif 

akan bergerak ke arah elektrode positi. Jadi, koloid akan bergerak ke 

arah elektrode yang berlawanan muatannya. 

Contoh: pembuatan sarung tangan dari karet, serta memisahkan asap 

dan debu dari udara 

2) Adsorpsi merupakan sifat koloid saat ia mampu menyerap molekul 

netral atau ion-ion pada permukaannya. Jika partikel koloid menyerap 

ion bermuatan, kemudian ion-ion tersebut menempel pada 

permukaannya, partikel koloid tersebut menjadi bermuatan. 

Contoh: pemutihan gula pasir, pewarna kain, dan proses penjernihan 

air 

d. Koagulasi 

Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid yang terjadi 

karena kerusakan stabilitas sistem koloid atau karena penggabungan 

partikel koloid yang berbeda muatan sehingga membentuk partikel yang 

lebih besar. Koagulasi dapat terjadi karena pengaruh pemanasan, 

pendinginan, penambahan elektrolit, pembusukan, pencampuran koloid 

yang berbeda muatan, atau karena elektroforesis. 

Contoh: proses penjernihan air, industri karet alam, dan pembentukan 

delta di muara sungai. 

e. Koloid Pelindung 

Koloid pelindung adalah suatu sistem koloid yang ditambahkan 

pada sistem koloid lainnya agar diperoleh koloid yang stabil.  
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Contoh: susu yang merupakan emulsi lemak dalam air, emulgatornya 

adalah kasein. Selain itu, sabun dan detergen juga termasuk koloid 

pelindung dari emulsi antara minyak dengan air 

f. Dialisis 

Dialisis adalah proses penyaringan partikel koloid dari ion-ion 

yang teradsorpsi sehingga ion-ion tersebut dapat dihilangkan dan zat 

terdispersi terbebas dari ion-ion yang tidak diinginkan. 

Contoh: dalam bidang kesehatan, yaitu sebagai mesin pencuci darah 

untuk penderita sakit ginjal 

3. Koloid Liofil dan Koloid Liofob 

Berdasarkan sifat adsorbsi dari partikel koloid terhadap medium 

pendispersinya koloid dibedakan menjadi dua, yaitu koloid liofil dan koloid 

liofob. Berikut ini penjelasan mengenai kedua macam koloid tersebut. 

1. Koloid liofil 

Koloid liofil yaitu koloid yang senang cairan. Partikel koloid akan 

mengadsorbsi (menyerap) molekul cairan, sehingga terbentuk selubung 

di sekeliling partikel koloid. Apabila medium pendispersinya air, maka 

disebut dengan hidrofil (senang air). Contoh: detergen, kanji, protein, 

dan agar-agar. 

2. Koloid liofob 

Koloid liofob yaitu koloid yang tidak suka air. Partikel koloid tidak 

mengadsorbsi molekul cairan. Apabila mediumnya air, maka disebut 

dengan hidrofob (tidak suka air). Contoh: sol belerang, sol Fe(OH)3, dan 

sol-sol logam. 

4. Pembuatan Koloid 

Sistem koloid dapat dibuat dengan pengelompokkan (agregasi) partikel 

larutan sejati atau menghaluskan bahan dalam bentuk kasar kemudian 

didispersikan ke dalam medium dispersi. 

1. Cara kondensasi 

Dengan cara ini partikel larutan sejati (molekul atau ion) bergabung 

menjadi partikel koloid. Cara ini dapat dilakukan melalui reaksi-reaksi 
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kimia, seperti reaksi redoks, hidrolisis, dan dekomposisi rangkap, atau 

dengan pergantian pelarut. 

2. Cara dispersi 

Dengan cara dispersi, partikel kasar dipecah menjadi partikel koloid. 

Cara dispersi dapat dilakukan secara mekanik, peptisasi, atau dengan 

loncatan bunga listrik (cara busur Bredig). 

a. Cara mekanik 

Cara ini dilakukan dengan pemecahan dan penggilingan 

menggunakan penggiling koloid. Secara sederhana dapat digunakan 

lumpang dan alu kecil (mortar). Zat yang didispersikan digiling 

bersama-sama dengan medium pendispersinya hingga terbentuk 

koloid. 

Contoh: sol belerang 

b. Cara peptisasi 

Cara ini dilakukan dengan menambahkan ion sejenis ke dalam 

endapan koloid sehingga memecahkan gumpalan-gumpalan endapan 

menjadi partikel koloid. 

Contoh: sol Al(OH)3 dibuat dengan cara menambahkan larutan AlCl3 

ke dalam endapan Al(OH)3. 

5. Peranan Koloid dalam Kehidupan 

Industri kosmetik, makanan, farmasi, dan lain-lain mempunyai 

kecenderungan membuat produk yang berupa koloid. Hal ini disebabkan 

koloid merupakan satu-satunya cara yang menyajikan suatu campuran dari 

zat-zat yang tidak saling melarut secara homogen dan stabil (pada tingkat 

mikroskopis). Koloid juga dapat digunakan untuk kegiatan kelestarian 

lingkungan hidup. Beberapa kegunaan koloid sebagai berikut: 

a. Industri kosmetik 

Bahan kosmetik seperti foundation, finishing cream, dan deodoran 

berbentuk koloid umumnya sebagai emulsi. 

b. Industri tekstil 
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Pada proses pencelupan bahan (untuk pewarnaan) yang kurang baik 

daya serapnya terhadap zat warna dapat menggunakan zat warna koloid 

karena memiliki daya serap yang tinggi sehingga dapat melekat pada 

tekstil. 

c. Industri cat 

Cat adalah zat berwarna (pigmen) yang tidak larut dalam air atau 

medium cat, tetapi dengan sistem koloid dapat dibuat suatu campuran 

yang homogen (merata) dan stabil. 

d. Kelestarian lingkungan 

Untuk mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh pabrik-pabrik, 

digunakan suatu alat yang disebut Cottrel. Alat ini berfungsi untuk 

menyerap partikel-partikel koloid yang terdapat dalam gas buangan yang 

keluar dari cerobong asap pabrik. 

F. Straregi Pembelajaran 

Model Pembelajaran : Quantum Learning 

Metode Pembelajaran : Ceramah, diskusi, praktikum sederhana, dan                     

presentasi 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan I 

Indikator : 

5.1.4 Mengklasifikasikan larutan sejati, koloid, dan suspensi kasar 

berdasarkan fasa terdispersi dan fasa pendispersi. 

5.1.5 Mengelompokkan jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan fase 

pendispersi. 

5.1.6 Menjelaskan koloid liofob dan liofil. 
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Tujuan Pembelajaran: 

1. Siswa dapat mengklasifikasikan larutan sejati, koloid, dan suspensi kasar 

berdasarkan fasa terdispersi dan fasa pendispersi dengan benar. 

2. Siswa dapat mengelompokkan jenis koloid berdasarkan fase terdispersi 

dan fase pendispersi dengan benar. 

3. Siswa dapat menjelaskan koloid liofob dan liofil dengan benar. 

Kegiatan Pembelajaran 
Pengalaman Belajar 

Siswa 

Kegiatan Awal (±15 menit) 

1. Guru memberi salam dan menanyakan kabar 

siswa. 

2. Guru menanyakan kehadiran siswa dan 

melakukan absensi. 

3. Guru menyampaikan informasi kegiatan 

yang akan dilakukan yaitu kegiatan 

pembelajaran Quantum Learning dengan 

melakukan praktikum sederhana secara 

berkelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti (±70 menit) 

Eksplorasi : 

Sintak 1 (Tumbuhkan) 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai yaitu: 

a. Siswa dapat mengklasifikasikan larutan 

sejati, koloid, dan suspensi kasar 

berdasarkan fasa terdispersi dan fasa 

pendispersi dengan benar. 

b. Siswa dapat mengelompokkan jenis koloid 

berdasarkan fase terdispersi dan fase 

pendispersi dengan benar. 

c. Siswa dapat menjelaskan koloid liofob dan 

liofil dengan benar. 

2. Guru menyampaikan apersepsi dan motivasi 

dengan bertanya : “apa kalian tahu perbedaan 

antara air gula, air susu, air kopi,  dan air 

pasir?”, guru memberi gambar air gula, air 

susu, air kopi, dan air pasir. 

3. Guru membagi siswa menjadi lima (5) 

kelompok secara heterogen. 

4. Guru mengatur posisi tempat duduk antar 

kelompok untuk menciptakan suasana nyaman. 

 

 

 

Siswa termotivasi 

dalam melakukan 

pembelajaran 
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Elaborasi: 

Sintak 2 (Alami) 

5. Guru menunjukkan beberapa contoh larutan,  

koloid, dan suspensi, yaitu larutan gula, susu, , 

air kopi, dan pasir dalam air. 

6. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengamati larutan gula, susu, dan pasir dalam 

air. 

7. Guru bertanya: 

- Apa perbedaan dari beberapa benda 

tersebut? 

- Mengapa beberapa dari benda tersebut 

dibedakan jenisnya? 

 

Sintak 3(Namai): 

8. Guru menjelaskan siswa mengenai perbedaan 

beberapa larutan yang telah diamati siswa. 

9. Guru memberi penjelasan konsep materi 

jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi 

dan medium pendispersinya. 

10. Guru menjelaskan terkait apa yang belum 

dipahami siswa. 

Sintak 4 (Demonstrasikan): 

11. Guru membagikan LKS 1 dan bahan 

praktikum sederhana kepada masing-masing 

kelompok yang bertujuan untuk menyajikan 

konsep abstrak menjadi nyata. 

12. Guru menjelaskan langkah-langkah 

praktikum sederhana yang akan dilakukan 

masing-masing kelompok.  

13. Guru membimbing siswa mengerjakan 

langkah-langkah praktikum sederana yang 

ada di LKS 1. 

14. Guru meminta siswa 

mengerjakan/mendiskusikan soal-soal di LKS 

1 berdasarkan praktikum yang telah 

dilakukan. 

15. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk memberikan tanggapan atau 

mengajukan pertanyaan apabila ada yang 

ingin ditanyakan. 

 

 

 

Siswa mampu 

mentransfer konsep 

yang abstrak menjadi 

nyata (yaitu dengan 

mengamati beberapa 

contoh larutan, koloid, 

dan suspensi) 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa memahami 

dengan jelas konsep 

materi yang dipelajari 

(perbedaan larutan, 

koloid, suspensi, jenis-

jenis koloid dan 

perbedaan koloid liofil 

dan liofob) 

 

 

 

Siswa melakukan 

praktikum sederhana 

untuk menerapkan teori 

dalam keadaan nyata 

dan melatih diri agar 

teori dapat lebih 

dipahami 
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Konfirmasi : 

Sintak 5 (Ulangi): 

 

16. Guru meminta salah satu wakil kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas. 

17. Guru sebagai moderator memberikan 

tanggapan terhadap hasil diskusi yang telah 

disampaikan. 

18. Guru memberi siswa beberapa pertanyaan 

terkait materi yang telah dipelajari untuk 

mengulangi pengetahuan yang telah 

diperoleh. 

19. Guru memberi penguatan terkait materi yang 

telah disampaikan 

 

 

Siswa 

mempresentasikan hasil 

praktikum dan diskusi 

yang telah dilakukan 

Kegiatan Akhir (± 5 menit) 

Sintak 6 (Rayakan): 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari 

2. Guru memberikan penghargaan kepada siswa 

yang menunjukkan sikap positif selama 

pembelajaran berlangsung dengan 

memberikan pujian atau reward berupa tepuk 

tangan serta tanda penghargaan. 

3. Guru mengingatkan siswa pertemuan 

berikutnya akan membahas materi mengenai 

sifat-sifat koloid. 

4. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam 

 

Siswa menyimpulkan 

hasil pembelajaran 
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Pertemuan II 

Indikator: 

5.2.1 Mendeskripsikan sifat-sifat koloid (efek Tyndall, gerak Brown, dialisis, 

elektroforesis, koloid pelindung, dan koagulasi). 

 

Tujuan Pembelajaran: 

1. Siswa dapat menjelaskan sifat-sifat koloid (efek Tyndall, gerak Brown, 

dialisis, elektroforesis, koloid pelindung, dan koagulasi) dengan benar. 

Kegiatan Pembelajaran 
Pengalaman Belajar 

Siswa 

Kegiatan Awal (±15 menit) 

1. Guru memberi salam dan menanyakan 

kabar siswa. 

2. Guru menanyakan kehadiran siswa dan 

melakukan absensi. 

3. Guru menyampaikan informasi kegiatan 

yang akan dilakukan yaitu kegiatan 

pembelajaran Qunatum Learning dengan 

melakukan praktikum sederhana secara 

berkelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti (±70 menit) 

Eksplorasi : 

Sintak 1 (Tumbuhkan) 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai yaitu: 

a. Siswa dapat menjelaskan sifat-sifat 

koloid (efek Tyndall, gerak Brown, 

dialisis, elektroforesis, koloid pelindung, 

dan koagulasi) dengan benar 

Mengelompokkan jenis koloid 

berdasarkan fase terdispersi dan fase 

pendispersi dengan benar. 

2. Guru menyampaikan apersepsi dan motivasi 

dengan bertanya : “pernahkah kalian melihat 

berkas sinar matahari melalui celah-celah 

daun di pagi hari yang berkabut? atau 

pernahkan kalian memperhatikan sorot lampu 

proyektor dalam gedung bioskop?” guru 

menunjukkan gambar contoh berkas cahaya 

matahari dan sorot lampu proyektor. 

3. Guru membagi siswa menjadi lima (5) 

 

 

 

Siswa termotivasi 

dalam melakukan 

pembelajaran 
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kelompok secara heterogen. 

4. Guru mengatur posisi tempat duduk antar 

kelompok untuk menciptakan suasana 

nyaman. 

 

 

Elaborasi: 

Sintak 2 (Alami) 

5. Guru menunjukkan beberapa contoh sifat 

koloid seperti menyalakan lampu senter pada 

tempat gelap dan peristiwa penggumpalan 

pada larutan susu yang diberi air jeruk. 

6. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk mengamati cahaya lampu senter dan 

penggumpalan pada larutan susu. 

7. Guru bertanya: 

- Mengapa hal tersebut bisa terjadi? 

 

Sintak 3(Namai): 

8. Guru menjelaskan siswa mengenai 

penyebab apa yang telah diamati siswa bisa 

terjadi. 

9. Guru memberi penjelasan konsep materi 

sifat-sifat koloid. 

10. Guru menjelaskan terkait apa yang belum 

dipahami siswa. 

Sintak 4 (Demonstrasikan): 

11. Guru membagikan LKS 2 dan bahan 

praktikum sederhana kepada masing-masing 

kelompok yang bertujuan untuk menyajikan 

konsep abstrak menjadi nyata. 

12. Guru menjelaskan langkah-langkah 

praktikum sederhana yang akan dilakukan 

masing-masing kelompok.  

13. Guru membimbing siswa mengerjakan 

langkah-langkah praktikum sederana yang 

ada di LKS 2. 

14. Guru meminta siswa 

mengerjakan/mendiskusikan soal-soal di 

LKS 2 berdasarkan praktikum yang telah 

dilakukan. 

15. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk memberikan tanggapan atau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mampu 

mentransfer konsep 

yang abstrak menjadi 

nyata (yaitu dengan 

mengamati beberapa 

sifat-sifat koloid yang 

biasa ditemukan dalam 

kehidupan sehari-hari) 

 

 

 

Siswa memahami 

dengan jelas konsep 

materi yang dipelajari 

(sifat-sifat koloid) 

 

 

 

 

 

 

Siswa melakukan 

praktikum sederhana 

untuk menerapkan teori 

dalam keadaan nyata 

dan melatih diri agar 

teori dapat lebih 

dipahami 
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mengajukan pertanyaan apabila ada yang 

ingin ditanyakan. 

 

Konfirmasi : 

Sintak 5 (Ulangi): 

 

16. Guru meminta salah satu wakil kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas. 

17. Guru sebagai moderator memberikan 

tanggapan terhadap hasil diskusi yang telah 

disampaikan. 

18. Guru memberi siswa beberapa pertanyaan 

terkait materi yang telah dipelajari untuk 

mengulangi pengetahuan yang telah 

diperoleh. 

19. Guru memberi penguatan terkait materi 

yang telah disampaikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa 

mempresentasikan hasil 

praktikum dan diskusi 

yang telah dilakukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Akhir (± 5 menit) 

Sintak 6 (Rayakan): 

5. Guru dan siswa sama-sama menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 

6. Guru memberikan penghargaan kepada 

siswa yang menunjukkan sikap positif 

selama pembelajaran berlangsung dengan 

memberikan pujian atau reward berupa 

tepuk tangan serta tanda penghargaan. 

7. Guru mengingatkan siswa pertemuan 

berikutnya akan membahas materi 

mengenai cara pembuatan koloid dan 

penerapannya dalam kehidupan. 

8. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam 

 

Siswa menyimpulkan 

hasil pembelajaran 
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Pertemuan III 

Indikator: 

5.2.4 Mendeskripsikan peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari. 

5.2.5 Menjelaskan proses pembuatan koloid. 

Tujuan Pembelajaran: 

1. Siswa dapat menjelaskan proses pembuatan koloid dengan benar. 

2. Siswa dapat menjelaskan peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari 

dengan benar. 

 

Kegiatan Pembelajaran 
Pengalaman Belajar 

Siswa 

Kegiatan Awal (±15 menit) 

1. Guru memberi salam dan menanyakan 

kabar siswa. 

2. Guru menanyakan kehadiran siswa dan 

melakukan absensi. 

3. Guru menyampaikan informasi kegiatan 

yang akan dilakukan yaitu kegiatan 

pembelajaran Quantum Learning dengan 

melakukan praktikum sederhana secara 

berkelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti (±70 menit) 

Eksplorasi : 

Sintak 1 (Tumbuhkan) 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai yaitu: 

a. Siswa dapat menjelaskan proses 

pembuatan koloid dengan benar. 

b. Siswa dapat menjelaskan peranan koloid 

dalam kehidupan sehari-hari dengan 

benar. 

2. Guru menyampaikan apersepsi dan motivasi 

dengan bertanya : “selama dua pertemuan 

kita sudah membahas banyak sekali tentang 

koloid. Nah, apakah kalian tahu bagaimana 

cara  kita membuat koloid? dan apa saja 

peranan koloid dalam kehidupan sehari-

hari?. 

3. Guru membagi siswa menjadi lima (5) 

kelompok secara heterogen. 

 

 

 

Siswa termotivasi 

dalam melakukan 

pembelajaran 
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4. Guru mengatur posisi tempat duduk antar 

kelompok untuk menciptakan suasana 

nyaman. 

 

Elaborasi: 

Sintak 2 (Alami) 

5. Guru menunjukkan beberapa contoh koloid 

dalam kehidupan sehari-hari yaitu jelly, 

fundation, dan handbody. 

6. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk mengamati contoh koloid yaitu jelly, 

fundation, dan handbody.. 

7. Guru bertanya: 

- Bagaimana cara membuat koloid? 

- Apa saja contoh pemanfaatan koloid 

dalam kehidupan? 

 

Sintak 3(Namai): 

8. Guru menjelaskan siswa mengenai apa yang 

telah diamati siswa bisa terjadi. 

9. Guru memberi penjelasan konsep materi 

cara pembuatan koloid dan penerapannya 

dalam kehidupan. 

10. Guru menjelaskan terkait apa yang belum 

dipahami siswa. 

Sintak 4 (Demonstrasikan): 

11. Guru membagikan LKS 3 dan bahan 

praktikum sederhana kepada masing-masing 

kelompok yang bertujuan untuk menyajikan 

konsep abstrak menjadi nyata. 

12. Guru menjelaskan langkah-langkah 

praktikum sederhana yang akan dilakukan 

masing-masing kelompok.  

13. Guru membimbing siswa mengerjakan 

langkah-langkah praktikum sederana yang 

ada di LKS 3. 

14. Guru meminta siswa 

mengerjakan/mendiskusikan soal-soal di 

LKS 3 berdasarkan praktikum yang telah 

dilakukan. 

15. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk memberikan tanggapan atau 

mengajukan pertanyaan apabila ada yang 

 

 

 

 

 

 

Siswa mampu 

mentransfer konsep 

yang abstrak menjadi 

nyata (yaitu dengan 

mengamati beberapa 

contoh koloid) 

 

 

 

 

 

 

Siswa memahami 

dengan jelas konsep 

materi yang dipelajari 

(cara pembuatan koloid 

dan penerapannya 

dalam kehidupan) 

 

 

 

 

 

Siswa melakukan 

praktikum sederhana 

untuk menerapkan teori 

dalam keadaan nyata 

dan melatih diri agar 

teori dapat lebih 

dipahami 
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ingin ditanyakan. 

 

Konfirmasi : 

Sintak 5 (Ulangi): 

 

16. Guru meminta salah satu wakil kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas. 

17. Guru sebagai moderator memberikan 

tanggapan terhadap hasil diskusi yang telah 

disampaikan. 

18. Guru memberi siswa beberapa pertanyaan 

terkait materi yang telah dipelajari untuk 

mengulangi pengetahuan yang telah 

diperoleh. 

19. Guru memberi penguatan terkait materi 

yang telah disampaikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa 

mempresentasikan hasil 

praktikum dan diskusi 

yang telah dilakukan 

 

 

 

 

Kegiatan Akhir (± 5 menit) 

Sintak 6 (Rayakan): 

1. Guru dan siswa sama-sama menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 

2. Guru memberikan penghargaan kepada 

siswa yang menunjukkan sikap positif 

selama pembelajaran berlangsung dengan 

memberikan pujian atau reward berupa 

tepuk tangan serta tanda penghargaan. 

3. Guru mengingatkan siswa pertemuan 

berikutnya akan diadakan ulangan harian 

posstest materi pertemuan pertama sampai 

terakhir. 

4. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam 

 

Siswa menyimpulkan 

hasil pembelajaran 

 

H. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Media & Alat  

a. LKS (Lembar Kerja Siswa) 

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

c. Alat dan bahan praktikum sederhana sederhana 
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d. Laptop dan sound. 

2. Sumber Belajar 

a. Buku paket siswa, KTSP Kimia Kelas XI SMA 

b. Website-website teruji melalui internet yang dapat diakses siswa 

I. Penilaian 

1. Penilaian Kognitif 

a. Teknik penilaian   : Tes Tertulis 

b. Bentuk instrumen   : Jawaban Singkat dan Soal Uraian. 

c. Rubrik penilaian (pedoman penskoran) 

Pertemuan I 

Materi: Membedakan larutan sejati, koloid, dan suspensi; jenis-jenis 

koloid; serta koloid liofil dan koloid liofob. 

Berikut adalah beberapa contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari: 

1. Susu cair 

2. Hair Spray 

3. Agar-agar 

4. Spons 

5. Cat 

Dari beberapa contoh koloid di atas, kelompokkan dan jelaskan alasannya 

manakah yang termasuk: 

1. Larutan sejati? 

2. Suspensi?  

3. Aerosol padat dan aerosol cair? 
4. Emulsi padat dan emulsi cair? 
5. Buih padat dan buih cair? 
6. Sol padat dan sol cair? 
7. Koloid liofil dan koloid liofob? 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Buih detergen 

7. Tinta  

8. Gelas berwarna 

9. Belerang dalam air 

10. Asap 

11. Larutan 

gula 

12. pasir 

dalam air 
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Kunci Jawaban: 

No Soal Jawaban Skor 
1 Larutan sejati Larutan gula, karena 

campurannya bersifat 

homogen dan tidak bisa di 

pisahkan. 

10 

2 Suspensi Pasir dalam air, karena terdiri 

dari dua fase yaitu keruh dan 

jernih, campurannya bersifat 

heterogen yaitu mengendap 

dan mudah dipisahkan. 

10 

3 Aerosol padat dan aerosol cair a. Aerosol padat: Asap. 

Karena fase terdispersinya 

berupa padat, dan medium 

pendispersinya gas. 

b. Aerosol cair: Hair spray. 

Karena fase terdispersinya 

berupa cair, dan medium 

pendispersinya gas. 

10 

4 Emulsi padat dan emulsi cair a. Emulsi padat:  Agar-agar. 

Karena fase terdispersinya 

berupa cair, dan medium 

pendispersinya padat. 

b. Emulsi cair: Susu. karena 

fase terdispersinya berupa 

cair, dan medium 

pendispersinya cair. 

10 

5 Buih padat dan buih cair a. Buih padat: Spons, karena 

fase terdispersinya berupa 

gas, dan medium 

pendispersinya padat. 

b. Buih cair: Buih detergen, 

karena fase terdispersinya 

berupa gas, dan medium 

pendispersinya cair. 

10 

6 Sol padat dan sol cair a. Sol padat: Gelas plastik 

berwarna. karena fase 

terdispersinya berupa padat, 

dan medium pendispersinya 

padat. 

b. Sol cair: cat. karena fase 

terdispersinya berupa padat, 

dan medium pendispersinya 

cair. 

10 

7 Koloid liofil dan koloid liofob a. Koloid liofil: Tinta. Karena 

dalam koloid liofil terdapat 

gaya tarik-menarik yang 

cukup besar antara fase 

terdispersi dan medium 

10 
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pendispersinya. 

b. Koloid liofob: belerang 

dalam air. Karena dalam 

koloid liofob terdapat gaya 

tarik-menarik yang lemah 

antara fase terdispersi dan 

medium pendispersinya. 

 

Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 

 

Pertemuan II 

Materi: Sifat-sifat koloid 

1. Mengapa sorot lampu senter pada gelas air biasa terlihat lurus melewati air 

tersebut, sedangkan pada gelas susu sorot lampu senter tersebar merata ? 

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

tidak masuk ke dalam rumah? 

3. Jelaskan bagaimana gerak brown mempengaruhi sistem koloid! 

4. Jelaskan cara kerja dari sifat adsorpsi dalam proses penjernihan air  dengan tawas 

Al2(SO4)3! 

5. Mengapa terjadi penggumpalan ketika air soda dengan susu dilarutkan? 

6. Jelaskan cara kerja dari sifat koagulasi dalam proses pembentukan delta di muara 

sungai ! 

7. Apakah yang dimaksud dengan koloid pelindung? berikan satu contoh koloid 

pelindung! 

 

Kunci Jawaban: 

 

No Soal Jawaban Skor 

1 Mengapa sorot lampu senter pada 

gelas air biasa terlihat lurus 

melewati air tersebut, sedangkan 

pada gelas susu sorot lampu senter 

tersebar merata ? 

Sorot lampu senter pada gelas air 

biasa tidak tersebar merata 

seperti cahaya pada gelas susu 

karena dalam air biasa tidak 

terdapat partikel-partikel koloid, 

dimana air merupakan larutan 

sejati yang bersifat meneruskan 

10 
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cahaya, sedangkan pada gelas 

susu terdapat partikel-partikel 

koloid yang dapat 

menghamburkan cahaya yang 

biasa disebut sebagai Efek 

Tyndall.  

2 Mengapa pada siang hari di dalam 

rumah cukup terang padahal cahaya 

matahari tidak masuk ke dalam 

rumah? 

Karena, matahari yang menyinari 

bumi terjadi pantulan cahaya. 

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 

langsung terkena cahaya 

matahari akan terang sebagai 

dampak dari pantulan cahaya 

matahari oleh partikel debu di 

udara. 

10 

3 Jelaskan bagaimana gerak brown 

mempengaruhi sistem koloid! 

Gerak Brown adalah gerak acak, 

gerak tidak beraturan atau gerak 

zig-zag dari partikel koloid, 

sehingga koloid menjadi stabil 

(tidak memisah). 

10 

4 Jelaskan cara kerja dari sifat 

adsorpsi dalam proses penjernihan 

air  dengan tawas Al2(SO4)3! 

Air mengandung partikel tanah 

liat dan dan lainnya yang 

bermuatan negatif. Untuk 

keperluan air minum, partikel-

partikel koloid ini harus 

dipisahkan seperti dengan 

penambahan tawas Al2(SO4)3. 

Tawas mengandung ion Al3+ 

yang akan terhidrolisis 

membentuk partikel koloid 

Al(OH)3 yang bermuatan positif. 

Al(OH)3 akan menghilangkan 

muatan negatif dari partikel-

partikel koloid lumpur sehingga 

terjadi penggumpalan dan 

Al(OH)3 akan mengendap 

bersama lumpur 

 

5 Mengapa terjadi penggumpalan 

ketika air soda dengan susu 

dilarutkan? 

Karena, air soda merupakan air 

yang bersifat asam yang 

mengandung ion positif dan susu 

10 
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mengandung protein tinggi yang 

cenderung membentuk ion 

negatif. Ketika ion positif (asam 

pada air soda) bertemu dengan 

ion negatif (protein pada susu) 

maka ion positif akan 

menetralkan ion negatif pada 

susu sehingga akan terbentuk 

gumpalan yang disebut 

koagulasi. 

6 Jelaskan cara kerja dari sifat 

koagulasi dalam proses 

pembentukan delta di muara sungai 

! 

Air sungai mengandung partikel-

partikel koloid pasir dan tanah 

liat yang bermuatan negatif. 

Sedangkan air laut mengandung 

ion-ion Na+, Mg2+, dan Ca2+ yang 

bermuatan positif. Ketika air 

sungai bertemu air laut, maka 

ion-ion positif dari air laut akan 

menetralkan muatan negatif pada 

pasir dan tanah liat. Akibatnya, 

terjadi koagulasi (penggumpalan) 

yang membentuk suatu delta. 

10 

7 Apakah yang dimaksud dengan 

koloid pelindung? berikan satu 

contoh koloid pelindung! 

Koloid pelindung adalah suatu 

jenis koloid yang dapat 

melindungi koloid lain agar tidak 

terjadi koagulasi 

(penggumpalan). Contohnya, 

gelatin digunakan untuk 

mencegah pembentukan kristal 

besar pada pembuatan es krim. 

10 

 

Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 

 

 

Pertemuan III 

Materi: Pembuatan koloid dan penerapannya 

1. Jelaskan proses pembuatan koloid dengan cara mekanik ! 

2. Jelaskan proses pembuatan koloid dengan cara kondensasi! 

3. Jelaskan proses pembuatan koloid dengan cara peptisasi ! 

4. Sol Fe(OH)3 dapat diperoleh dari hidrolisis FeCl3. Apabila ke dalam air mendidih 

ditambahkan larutan FeCl3, akan terbentuk sol Fe(OH)3. Tuliskan reaksi 

hidrolisisnya dan jelaskan mengapa disebut sebagai reaksi hidrolisis ? 
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5. Sol belerang dapat dibuat dengan cara mengalirkan gas hidrogen sulfida (H2S) ke 

dalam larutan belerang dioksida (SO2). Tuliskan reaksi redoksnya dan jelaskan 

mengapa disebut sebagai reaksi redoks ? 

6. Sebutkan contoh koloid yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari! 

 

Kunci Jawaban: 

No Soal Jawaban Skor 

1 Jelaskan proses pembuatan koloid 

dengan cara mekanik ! 

Koloid dapat dibuat dengan cara 

mekanik, yaitu dengan 

menghaluskan partikel-partikel 

kasar zat padat dengan 

penggilingan untuk membentuk 

partikel-partikel berukuran kecil. 

Penggiling manual yang biasa 

digunakan yaitu mortar dan alu. 

Contohnya seperti pembuatan sol 

belerang. 

10 

2 Jelaskan proses pembuatan koloid 

dengan cara kondensasi! 

Koloid dapat dibuat dengan cara 

kondensasi yaitu dengan 

menggabungkan partikel-partikel 

kecil larutan sejati menjadi 

partikel koloid melalui beberapa 

reaksi yaitu reaksi dekomposisi 

rangkap, reaksi hidrolisis, dan 

reaksi redoks. Contohnya adalah 

pembuatan agar-agar yang terjadi 

melalui reaksi hidrolisis. 

 

3 Jelaskan proses pembuatan koloid 

dengan cara peptisasi ! 

Cara peptisasi dilakukan dengan 

menambahkan ion sejenis ke 

dalam endapan koloid sehingga 

memecahkan gumpalan-gumpalan 

endapan menjadi partikel koloid 

10 
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4 Sol Fe(OH)3 dapat diperoleh dari 

hidrolisis FeCl3. Apabila ke dalam 

air mendidih ditambahkan larutan 

FeCl3, akan terbentuk sol Fe(OH)3. 

Tuliskan reaksi hidrolisisnya dan 

jelaskan mengapa disebut sebagai 

reaksi hidrolisis ? 

FeCl3(aq)  +  3H2O(l)  →   

Fe(OH)3(koloid)  +  3HCl(aq)   

 

Penjelasan: 

Reaksi di atas disebut sebagai 

reaksi hidrolisis karena terjadi 

pemutusan senyawa yang 

disebabkan oleh air 

10 

5 Sol belerang dapat dibuat dengan 

cara mengalirkan gas hidrogen 

sulfida (H2S) ke dalam larutan 

belerang dioksida (SO2). Tuliskan 

reaksi redoksnya dan jelaskan 

mengapa disebut sebagai reaksi 

redoks ? 

2H2S(g)  +  SO2(aq)  →   

2H2O(l) + 3S(koloid)   

 

Penjelasan:  

Reaksi di atas disebut sebagai 

reaksi redoks karena terjadi 

penambahan dan pengurangan 

bilangan oksidasi pada kedua 

senyawa. 

10 

6 Sebutkan contoh koloid yang 

digunakan dalam kehidupan sehari-

hari! 

Cat, deodorant, fundation, salep, 

Tinta, dsb. 
10 

 

Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 
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Pertemuan I (Kelas Eksperimen) 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 1 

Tujuan Pembelajaran: 

1. Dapat mengklasifikasikan larutan sejati, 
koloid, dan suspensi kasar berdasarkan fasa 

terdispersi dan fasa pendispersi. 

2. Dapat mengelompokkan jenis koloid 
berdasarkan fase terdispersi dan fase 
pendispersi. 

3. Dapat menjelaskan koloid liofob dan liofil. 

MATERI 

1. Larutan, Koloid, dan Suspensi 

Sistem Dispersi 

Dispersi adalah penyebaran yang merata dari dua buah fasa. Kedua fasa tersebut adalah : 

 Fasa zat yang didispersikan (zat terlarut), dikenal juga dengan istilah fasa terdispersi atau 

fasa dalam. 

 Fasa pendispersi (zat pelarut), dikenal juga dengan istilah medium pendispersi atau fasa luar 

Terdapat 3 jenis sistem dispersi, yaitu : 

   

Berdasarkan ukuran partikelnya, ketiga sistem dispersi tersebut dapat didefinisikan sebagai: 

a. Larutan (larutan sejati), ialah campuran yang homogen sehingga antara zat terlarut dan pelarut 

tidak dapat dibedakan walaupun dengan mikroskop ultra. 

b. Suspensi, yaitu campuran yang heterogen, sehingga antara zat terlarut dengan pelarut dapat 

dibedakan dengan mudah. 
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c. Koloid, disebut juga dispersi koloid atau sistem koloid, yaitu campuran yang ukuran partikelnya 

terletak antara suspensi dan larutan sejati. Ukuran partikel koloid berkisar antara 10-7–10-5 cm (1-

100 nm). Ukuran inilah yang membedakan koloid dengan larutan dan suspensi. 

1. Jenis-jenis Koloid 

Penggolongan suatu sistem koloid didasarkan pada jenis fase terdispersi dan medium 

pendispersinya. Berikut dijelaskan jenis-jenis koloid: 

a. Aerosol 

Sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas disebut aerosol. Jika zat 

yang terdispersi berupa zat padat, disebut aerosol padat; jika zat yang terdispersi berupa zat cair, 

disebut aerosol cair. 

Contoh aerosol padat: asap dan debu dalam udara 

Contoh aerosol cair: kabut dan awan 

b. Sol 

Sol adalah suatu jenis koloid dengan fase terdispersi padat dan medium pendispersi berupa 

zat padat, zat cair, atau gas. Sol dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sol cair (medium pendispersinya 

cair), sol padat (medium pendispersinya padat), dan sol gas (medium pendispersinya gas). 

Umumnya yang dimaksud sol adalah sol cair, sedangkan sol gas adalah aerosol padat. 

Contoh sol cair: tinta, cat, tepung dalam air, dan tanah liat 

Contoh sol padat: gelas berwarna dan intan hitam 

c. Emulsi 

Emulsi adalah suatu jenis koloid dengan fase terdispersi berupa zat cair. Ada dua jenis 

emulsi, yaitu emulsi cair (emulsi) dan emulsi padat (gel). Dikatakan emulsi cair apabila zat cair 

terdispersi dalam medium pendispersi cair, dan dikatakan emulsi padat apabila zat cair terdispersi 

dalam medium pendispersi padat (Johari dan Rachmawati, 2006). 

Contoh emulsi cair (emulsi): susu, mayonaise, santan, dan es krim 

Contoh emulsi padat (gel): jelly, keju, mentega, mutiara 

d. Buih 

Sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair disebut buih. Buih dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu buih cair dan buih padat. Gas yang terdispersi dalam zat cair disebut buih cair, 

sedangkan gas yang terdispersi dalam zat padat disebut buih padat. Untuk menstabilkan buih 

diperlukan zat pembuih, misalnya sabun, detergen, dan protein.  

Contoh buih: buih sabun, krim kocok 

Contoh buih padat: karet busa, batu apung, stirofoam 

2. Koloid Liofil dan Koloid Liofob 

Berdasarkan sifat adsorbsi dari partikel koloid terhadap medium pendispersinya koloid 

dibedakan menjadi dua, yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Berikut ini penjelasan mengenai kedua 

macam koloid tersebut. 

1. Koloid liofil 

Koloid liofil yaitu koloid yang senang cairan. Partikel koloid akan mengadsorbsi (menyerap) 

molekul cairan, sehingga terbentuk selubung di sekeliling partikel koloid. Apabila medium 

pendispersinya air, maka disebut dengan hidrofil (senang air). Contoh: detergen, kanji, protein, dan 

agar-agar. 
2. Koloid liofob 

Koloid liofob yaitu koloid yang tidak suka air. Partikel koloid tidak mengadsorbsi molekul 

cairan. Apabila mediumnya air, maka disebut dengan hidrofob (tidak suka air). Contoh: sol 

belerang, sol Fe(OH)3, dan sol-sol logam. 
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 Tujuan : Menentukan jenis koloid berdasarkan fase terdisperi dan fase pendispersinya. 

 Bahan :  

1. Susu cair 

2. Hair Spray 

3. Agar-agar 

4. Spons 

5. Cat 

 

 Langkah Kerja: 

1. Larutkan susu kedalam air, kemudian aduk hingga rata. Amati perubahan yang terjdai! 

2. Kocok hair spray, kemudian semprotkan ke udara. Amati perubahan yang terjadi! 

3. Bandingkan bubuk agar-agar dengan agar-agar yang telah jadi. Amati perbedaan yang 

terjadi! 

4. Ambil spons, kemudian tekan dengan kedua telapak tangan. Amati yang terjadi! 

5. Tuangkan cat ke dalam gelas secukupnya. Aduk dan amati teksur cat tersebut! 

6. Tuangkan bubuk deterjen secukupnya kedalam air, aduk hingga merata lalu tiup dengan 

pipet. Amati apa yang terbentuk! 

7. Tuangkan tinta ke dalam gelas berisi air secukupnya, amati perubahan yang terjadi! 

8. Ambil gelas berwarna, raba dan amati gelas tersebut! 

9. Masukkan belerang ke dalam gelas yang berisi air. Amati apa yang terjadi! 

10. Ambil 1 lembar kertas, lalu bakar hingga habis. Amati apa yang terbentuk! 

11. Larutkan satu sendok gula pasir ke dalam satu gelas air, aduk hingga larut dan amati! 

12. Larutkan satu sendok pasir ke dalam satu gelas air, aduk dan amati perubahannya! 

Pertanyaan diskusi : 

Berikut adalah beberapa contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari: 

1. Susu cair 

2. Hair Spray 

3. Agar-agar 

4. Spons 

5. Cat 

Dari beberapa contoh di atas, kelompokkan dan jelaskan alasannya manakah yang termasuk: 

Silahkan mengerjakan langkah kerja dan 

diskusikan bersama kelompok anda 

pertanyaan dibawah ini.!! 

6. Buih detergen 

7. Tinta  

8. Gelas berwarna 

9. Belerang dalam air 

10. Asap 

6. Buih detergen 

7. Tinta  

8. Gelas berwarna 

9.  Belerang dalam air 

10. Asap (kertas dan korek api) 

11. air gula 

12. pasir dalam air 
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1. Larutan sejati? 

2. Suspensi? 

3. Aerosol padat dan aerosol cair? 

4. Emulsi padat dan emulsi cair? 

5. Buih padat dan buih cair? 

6. Sol padat dan sol cair? 

7. Koloid liofil dan koloid liofob? 

Jawaban : 

1. ................................................................................................................................................

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

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

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

2. ................................................................................................................................................ 

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

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

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

3. ................................................................................................................................................

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

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

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

4. ................................................................................................................................................

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

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

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

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

5. ................................................................................................................................................

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

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

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

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

6. ................................................................................................................................................

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

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

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

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

7. ................................................................................................................................................

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

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

................................................................................................................................................ 
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Pertemuan II (Kelas Eksperimen) 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 2 

Tujuan Pembelajaran: 

Dapat menjelaskan sifat-sifat koloid (efek 

Tyndall, gerak Brown, dialisis, elektroforesis, 

koloid pelindung, dan koagulasi). 

MATERI 

1. Sifat-Sifat Koloid 

Sistem koloid mempunyai sifat khas yang berbeda dari sifat larutan ataupun suspensi. 

Beberapa sifat koloid sebagai berikut: 

a. Efek Tyndall 

Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid, sehingga berkas 

cahaya yang melalui sistem koloid dapat diamati dari samping. 

Contoh: sorot lampu mobil pada malam yang berkabut, sorot lampu proyektor dalam gedung 

bioskop yang berasap/berdebu, dan berkas sinar matahari melalui celah daun pohon-pohon pada 

pagi hari yang berkabut. 

b. Gerak Brown 

Gerak Brown adalah gerak acak, gerak tidak beraturan atau gerak zig-zag dari partikel 

koloid. 

Contoh: menemukan inti sel 

c. Muatan Koloid 

Muatan suatu koloid dapat diketahui dengan dua cara, yaitu cara elektroforesis dan cara 

adsorpsi. 

1) Elektroforesis merupakan pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Cara elektroforesis 

didasarkan pada kemampuan partikel koloid yang bermuatan listrik bergerak dalam medan 

listrik. Alat elektroforsis tersusun atas dua elektrode yang bermuatan positif dan negatif. 

Larutan koloid yang bermuatan positif akan bergerak ke arah elektrode negatif. Sebaliknya, 

larutan koloid yang bermuatan negatif akan bergerak ke arah elektrode positif. 
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Jadi, koloid akan bergerak ke arah elektrode yang berlawanan muatannya. 

Contoh: pembuatan sarung tangan dari karet, serta memisahkan asap dan debu dari 

udara 

2) Adsorpsi merupakan sifat koloid saat ia mampu menyerap molekul netral atau ion-

ion pada permukaannya. Jika partikel koloid menyerap ion bermuatan, kemudian ion-

ion tersebut menempel pada permukaannya, partikel koloid tersebut menjadi 

bermuatan. 

Contoh: pemutihan gula pasir, pewarna kain, dan proses penjernihan air 

d. Koagulasi 

Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid yang terjadi karena kerusakan stabilitas 

sistem koloid atau karena penggabungan partikel koloid yang berbeda muatan sehingga 

membentuk partikel yang lebih besar. Koagulasi dapat terjadi karena pengaruh 

pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit, pembusukan, pencampuran koloid yang 

berbeda muatan, atau karena elektroforesis. 

Contoh: proses penjernihan air, industri karet alam, dan pembentukan delta di muara 

sungai. 

e. Koloid Pelindung 

Koloid pelindung adalah suatu sistem koloid yang ditambahkan pada sistem koloid 

lainnya agar diperoleh koloid yang stabil.  

Contoh: susu yang merupakan emulsi lemak dalam air, emulgatornya adalah kasein. 

Selain itu, sabun dan detergen juga termasuk koloid pelindung dari emulsi antara minyak 

dengan air 

f. Dialisis 

Dialisis adalah proses penyaringan partikel koloid dari ion-ion yang teradsorpsi 

sehingga ion-ion tersebut dapat dihilangkan dan zat terdispersi terbebas dari ion-ion yang 

tidak diinginkan. 

Contoh: dalam bidang kesehatan, yaitu sebagai mesin pencuci darah untuk penderita sakit 

ginjal 
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 Tujuan: untuk  mengetahui sifat-sifat koloid. 

 Bahan: 

1. Air 

2. Susu cair 

3. Coca Cola 

4. Lampu senter 

5. Sirup 

6. Tinta 

7. Tawas  

8. Air lumpur 

 Langkah kerja 

a. Efek Tyndall 

1. Siapkan 2 gelas berisi air dengan posisi berdekatan 

2. Sinari pinggir gelas dengan lampu senter dari samping, amati jalannya cahaya! 

3. Tuangkan susu kedalam salah satu gelas berisi air dan aduk hingga rata. 

4. Sinari pinggir gelas yang berisi air dari samping, amati jalannya cahaya! 

b. Gerak brown 

1. Siapkan 2 gelas berisi air dengan posisi berdekatan. 

2. Tuangkan sirup secukupnya ke dalam gelas 1, dan tuangkan tinta secukupnya 

kedalam kelas 2.  

3. Amati perbedaan antara gelas 1 dan gelas 2! 

c. Adsorbsi 

1. Siapkan 1 buah gelas berisi air. 

2. Tuangkan lumpur secukupnya dan aduk hingga rata. 

3. Tambahkan tawas secukupnya kedalam air lumpur, tunggu beberapa saat. 

4. Amati perubahan yang terjadi. 

d. Koagulasi 

1. Siapkan satu buah gelas kosong. 

2. Tuangkan air soda (coca cola) sampai setengah gelas. 

3. Tambahkan susu secukupnya kedalamgelas berisi coca cola 

4. Aduk hingga merata, tunggu beberapa saat. 

5. Amati perubahan yang terjadi! 

 

 

Silahkan diskusikan bersama kelompok anda 

pertanyaan dibawah ini.!! 
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Pertanyaan diskusi : 

1. Mengapa sorot lampu senter pada gelas air biasa terlihat lurus melewati air tersebut, 

sedangkan pada gelas susu sorot lampu senter tersebar merata ? 

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

masuk ke dalam rumah? 

3. Jelaskan bagaimana gerak brown mempengaruhi sistem koloid! 

4. Jelaskan cara kerja dari sifat adsorpsi dalam proses penjernihan air dengan tawas 

Al2(SO4)3! 

5. Mengapa terjadi penggumpalan ketika air soda dengan susu dilarutkan? 

6. Jelaskan cara kerja dari sifat koagulasi dalam proses pembentukan delta di muara sungai ! 

7. Apakah yang dimaksud dengan koloid pelindung? berikan satu contoh koloid pelindung! 

Jawaban : 

1. ................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

2. ................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

3. ................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

4. ................................................................................................................................................

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

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

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

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

5. ................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

6. ................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

7. ................................................................................................................................................

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

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

................................................................................................................................................ 
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Pertemuan III (Kelas Eksperimen) 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 3 

Tujuan Pembelajaran: 

1. Dapat menjelaskan proses pembuatan koloid. 

2. Dapat menjelaskan peranan koloid dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

MATERI 

1. Pembuatan Koloid 

Sistem koloid dapat dibuat dengan pengelompokkan (agregasi) partikel 

larutan sejati atau menghaluskan bahan dalam bentuk kasar kemudian 

didispersikan ke dalam medium dispersi. 

1. Cara kondensasi 

Dengan cara ini partikel larutan sejati (molekul atau ion) bergabung 

menjadi partikel koloid. Cara ini dapat dilakukan melalui reaksi-reaksi 

kimia, seperti reaksi redoks, hidrolisis, dan dekomposisi rangkap, atau 

dengan pergantian pelarut. 

2. Cara dispersi 

Dengan cara dispersi, partikel kasar dipecah menjadi partikel koloid. 

Cara dispersi dapat dilakukan secara mekanik, peptisasi, atau dengan 

loncatan bunga listrik (cara busur Bredig). 
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a. Cara mekanik 

Cara ini dilakukan dengan pemecahan dan penggilingan menggunakan 

penggiling koloid. Secara sederhana dapat digunakan lumpang dan alu kecil 

(mortar). Zat yang didispersikan digiling bersama-sama dengan medium 

pendispersinya hingga terbentuk koloid. 

Contoh: sol belerang 

b. Cara peptisasi 

Cara ini dilakukan dengan menambahkan ion sejenis ke dalam endapan 

koloid sehingga memecahkan gumpalan-gumpalan endapan menjadi partikel 

koloid. 

Contoh: sol Al(OH)3 dibuat dengan cara menambahkan larutan AlCl3 ke dalam 

endapan Al(OH)3. 

2. Peranan Koloid dalam Kehidupan 

Industri kosmetik, makanan, farmasi, dan lain-lain mempunyai kecenderungan 

membuat produk yang berupa koloid. Hal ini disebabkan koloid merupakan satu-

satunya cara yang menyajikan suatu campuran dari zat-zat yang tidak saling melarut 

secara homogen dan stabil (pada tingkat mikroskopis). Koloid juga dapat digunakan 

untuk kegiatan kelestarian lingkungan hidup. Beberapa kegunaan koloid sebagai 

berikut: 

a. Industri kosmetik 

Bahan kosmetik seperti foundation, finishing cream, dan deodoran berbentuk 

koloid umumnya sebagai emulsi. 

b. Industri tekstil 

Pada proses pencelupan bahan (untuk pewarnaan) yang kurang baik daya 

serapnya terhadap zat warna dapat menggunakan zat warna koloid karena memiliki 

daya serap yang tinggi sehingga dapat melekat pada tekstil. 

c. Industri cat 

Cat adalah zat berwarna (pigmen) yang tidak larut dalam air atau medium cat, 

tetapi dengan sistem koloid dapat dibuat suatu campuran yang homogen (merata) 

dan stabil. 

d. Kelestarian lingkungan 

Untuk mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh pabrik-pabrik, digunakan 

suatu alat yang disebut Cottrel. Alat ini berfungsi untuk menyerap partikel-partikel 

koloid yang terdapat dalam gas buangan yang keluar dari cerobong asap pabrik. 
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Tujuan: untuk mengetahui cara pembuatan koloid dan penerapannya dalam kehidupan. 

Bahan: 

1. Air 

2. Gula pasir 

3. Bubuk belerang 

4. Bubuk agar-agar 

5. Kertas saring 

Cara Kerja: 

a. Pembuatan sol belerang dengan cara mekanik (dispersi) 

1. Haluskan satu sendok gula pasir dan bubuk belerang dengan perbandingan 1:1. 

2. Tuangkan 50 ml air ke dalam gelas. 

3. Masukkan sedikit demi sedikit campuran gula pasir dan belerang kedalam air, lalu aduk! 

4. Diamkan beberapa saat sampai terbentuk gumpalan. 

5. Pisahkan gumpalan dengan menyaring gumpalan yang terbentuk menggunakan kertas 

saring. 

b. Pembuatan agar-agar dengan cara kondensasi 

1. Masukkan air secukupnya ke dalam wadah dan letakkan di atas api. 

2. Tuangkan bubuk agar-agar ke dalam wadah lalu aduk sampai mendidik. 

3. Tuangkan agar-agar ke dalam wadah (cetakan). 

4. Dinginkan sampai terbentuk agar-agar. 

Pertanyaan diskusi : 

1. Jelaskan proses pembuatan koloid dengan cara mekanik ! 

2. Jelaskan proses pembuatan koloid dengan cara kondensasi! 

3. Jelaskan proses pembuatan koloid dengan cara peptisasi ! 

4. Sol Fe(OH)3 dapat diperoleh dari hidrolisis FeCl3. Apabila ke dalam air mendidih 

ditambahkan larutan FeCl3, akan terbentuk sol Fe(OH)3. Tuliskan reaksi hidrolisisnya dan 

jelaskan mengapa disebut sebagai reaksi hidrolisis ? 

5. Sol belerang dapat dibuat dengan cara mengalirkan gas hidrogen sulfida (H2S) ke dalam 

larutan belerang dioksida (SO2). Tuliskan reaksi redoksnya dan jelaskan mengapa disebut 

sebagai reaksi redoks ? 

Silahkan lakukan percobaan dibawah ini dan 

diskusikan bersama kelompok anda 

pertanyaan dibawah ini.!! 
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6. Sebutkan contoh koloid yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari! 

Jawaban : 

1. ................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

2. ................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

3. ................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

4. ................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

5. ................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

6. ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

Mata Pelajaran : Kimia 

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas/semester : XI IPA 2 / II 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Pertemuan ke- : I-III 

 

A. Standar Kompetensi  

5. Menjelaskan sistem dan sifat koloid serta penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

B. Kompetensi Dasar 

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

sekitarnya. 

5.2    Mengelompokkan sifat-sifat koloid dan penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

C. Indikator 

5.1.1 Mengklasifikasikan larutan sejati, koloid, dan suspensi kasar 

berdasarkan fasa terdispersi dan fasa pendispersi. 

5.1.2 Mengelompokkan jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan fase 

pendispersi. 

5.1.3 Menjelaskan koloid liofob dan liofil. 

5.2.1 Mendeskripsikan sifat-sifat koloid (efek Tyndall, gerak Brown, dialisis, 

elektroforesis, koloid pelindung, dan koagulasi). 

5.2.2 Mendeskripsikan peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari. 

5.2.3 Menjelaskan proses pembuatan koloid. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan I 
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1. Melalui penjelasan yang bersumber dari guru, siswa dapat 

mengklasifikasikan larutan sejati, koloid, dan suspensi kasar berdasarkan 

fasa terdispersi dan fasa pendispersi. 

2. Melalui penjelasan yang bersumber dari guru, siswa dapat 

mengelompokkan jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan fase 

pendispersi. 

3. Melalui penjelasan yang bersumber dari guru, siswa dapat menjelaskan 

koloid liofob dan liofil. 

Pertemuan II 

1. Melalui penjelasan yang bersumber dari guru, siswa dapat menjelaskan 

sifat-sifat koloid (efek Tyndall, gerak Brown, dialisis, elektroforesis, 

koloid pelindung, dan koagulasi). 

 

Pertemuan III 

1. Melalui penjelasan yang bersumber dari guru, siswa dapat menjelaskan 

proses pembuatan koloid. 

2. Melalui penjelasan yang bersumber dari guru, siswa dapat menjelaskan 

peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari. 

E. Materi Pembelajaran 

1. Larutan, Koloid, dan Suspensi 

Sistem Dispersi 

Dispersi adalah penyebaran yang merata dari dua buah fasa. Kedua fasa 

tersebut adalah : 

 Fasa zat yang didispersikan (zat terlarut), dikenal juga dengan istilah fasa 

terdispersi atau fasa dalam. 

 Fasa pendispersi (zat pelarut), dikenal juga dengan istilah medium 

pendispersi atau fasa luar 

Terdapat 3 jenis sistem dispersi, yaitu : 
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Berdasarkan ukuran partikelnya, ketiga sistem dispersi tersebut dapat 

didefinisikan sebagai: 

a. Larutan (larutan sejati), ialah campuran yang homogen sehingga antara 

zat terlarut dan pelarut tidak dapat dibedakan walaupun dengan 

mikroskop ultra. 

b. Suspensi, yaitu campuran yang heterogen, sehingga antara zat terlarut 

dengan pelarut dapat dibedakan dengan mudah. 

c. Koloid, disebut juga dispersi koloid atau sistem koloid, yaitu campuran 

yang ukuran partikelnya terletak antara suspensi dan larutan sejati. 

Ukuran partikel koloid berkisar antara 10-7–10-5 cm (1-100 nm). Ukuran 

inilah yang membedakan koloid dengan larutan dan suspensi. 

1. Jenis-jenis Koloid 

Penggolongan suatu sistem koloid didasarkan pada jenis fase terdispersi 

dan medium pendispersinya. Berikut dijelaskan jenis-jenis koloid: 

a. Aerosol 

Sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas 

disebut aerosol. Jika zat yang terdispersi berupa zat padat, disebut 

aerosol padat; jika zat yang terdispersi berupa zat cair, disebut aerosol 

cair. 

Contoh aerosol padat: asap dan debu dalam udara 

Contoh aerosol cair: kabut dan awan 

b. Sol 

Sol adalah suatu jenis koloid dengan fase terdispersi padat dan 

medium pendispersi berupa zat padat, zat cair, atau gas. Sol dapat dibagi 

menjadi tiga, yaitu sol cair (medium pendispersinya cair), sol padat 

(medium pendispersinya padat), dan sol gas (medium pendispersinya 
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gas). Umumnya yang dimaksud sol adalah sol cair, sedangkan sol gas 

adalah aerosol padat. 

Contoh sol cair: tinta, cat, tepung dalam air, dan tanah liat 

Contoh sol padat: gelas berwarna dan intan hitam 

 

c. Emulsi 

Emulsi adalah suatu jenis koloid dengan fase terdispersi berupa zat 

cair. Ada dua jenis emulsi, yaitu emulsi cair (emulsi) dan emulsi padat 

(gel). Dikatakan emulsi cair apabila zat cair terdispersi dalam medium 

pendispersi cair, dan dikatakan emulsi padat apabila zat cair terdispersi 

dalam medium pendispersi padat (Johari dan Rachmawati, 2006). 

Contoh emulsi cair (emulsi): susu, mayonaise, santan, dan es krim 

Contoh emulsi padat (gel): jelly, keju, mentega, mutiara 

d. Buih 

Sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair disebut buih. 

Buih dapat dibagi menjadi dua, yaitu buih cair dan buih padat. Gas yang 

terdispersi dalam zat cair disebut buih cair, sedangkan gas yang 

terdispersi dalam zat padat disebut buih padat. Untuk menstabilkan buih 

diperlukan zat pembuih, misalnya sabun, detergen, dan protein.  

Contoh buih: buih sabun, krim kocok 

Contoh buih padat: karet busa, batu apung, stirofoam 

2. Sifat-Sifat Koloid 

Sistem koloid mempunyai sifat khas yang berbeda dari sifat larutan 

ataupun suspensi. Beberapa sifat koloid sebagai berikut: 

a. Efek Tyndall 

Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel 

koloid, sehingga berkas cahaya yang melalui sistem koloid dapat diamati 

dari samping. 

Contoh: sorot lampu mobil pada malam yang berkabut, sorot lampu 

proyektor dalam gedung bioskop yang berasap/berdebu, dan berkas sinar 

matahari melalui celah daun pohon-pohon pada pagi hari yang berkabut. 
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b. Gerak Brown 

Gerak Brown adalah gerak acak, gerak tidak beraturan atau gerak 

zig-zag dari partikel koloid. 

Contoh: menemukan inti sel 

 

c. Muatan Koloid 

Muatan suatu koloid dapat diketahui dengan dua cara, yaitu cara 

elektroforesis dan cara adsorpsi. 

1) Elektroforesis merupakan pergerakan partikel koloid dalam medan 

listrik. Cara elektroforesis didasarkan pada kemampuan partikel 

koloid yang bermuatan listrik bergerak dalam medan listrik. Alat 

elektroforsis tersusun atas dua elektrode yang bermuatan positif dan 

negatif. Larutan koloid yang bermuatan positif akan bergerak ke arah 

elektrode negatif. Sebaliknya, larutan koloid yang bermuatan negatif 

akan bergerak ke arah elektrode positi. Jadi, koloid akan bergerak ke 

arah elektrode yang berlawanan muatannya. 

Contoh: pembuatan sarung tangan dari karet, serta memisahkan asap 

dan debu dari udara 

2) Adsorpsi merupakan sifat koloid saat ia mampu menyerap molekul 

netral atau ion-ion pada permukaannya. Jika partikel koloid menyerap 

ion bermuatan, kemudian ion-ion tersebut menempel pada 

permukaannya, partikel koloid tersebut menjadi bermuatan. 

Contoh: pemutihan gula pasir, pewarna kain, dan proses penjernihan 

air 

d. Koagulasi 

Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid yang terjadi 

karena kerusakan stabilitas sistem koloid atau karena penggabungan 

partikel koloid yang berbeda muatan sehingga membentuk partikel yang 

lebih besar. Koagulasi dapat terjadi karena pengaruh pemanasan, 

pendinginan, penambahan elektrolit, pembusukan, pencampuran koloid 

yang berbeda muatan, atau karena elektroforesis. 
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Contoh: proses penjernihan air, industri karet alam, dan pembentukan 

delta di muara sungai. 

e. Koloid Pelindung 

Koloid pelindung adalah suatu sistem koloid yang ditambahkan 

pada sistem koloid lainnya agar diperoleh koloid yang stabil.  

Contoh: susu yang merupakan emulsi lemak dalam air, emulgatornya 

adalah kasein. Selain itu, sabun dan detergen juga termasuk koloid 

pelindung dari emulsi antara minyak dengan air 

f. Dialisis 

Dialisis adalah proses penyaringan partikel koloid dari ion-ion 

yang teradsorpsi sehingga ion-ion tersebut dapat dihilangkan dan zat 

terdispersi terbebas dari ion-ion yang tidak diinginkan. 

Contoh: dalam bidang kesehatan, yaitu sebagai mesin pencuci darah 

untuk penderita sakit ginjal 

3. Koloid Liofil dan Koloid Liofob 

Berdasarkan sifat adsorbsi dari partikel koloid terhadap medium 

pendispersinya koloid dibedakan menjadi dua, yaitu koloid liofil dan koloid 

liofob. Berikut ini penjelasan mengenai kedua macam koloid tersebut. 

1. Koloid liofil 

Koloid liofil yaitu koloid yang senang cairan. Partikel koloid akan 

mengadsorbsi (menyerap) molekul cairan, sehingga terbentuk selubung 

di sekeliling partikel koloid. Apabila medium pendispersinya air, maka 

disebut dengan hidrofil (senang air). Contoh: detergen, kanji, protein, 

dan agar-agar. 

2. Koloid liofob 

Koloid liofob yaitu koloid yang tidak suka air. Partikel koloid tidak 

mengadsorbsi molekul cairan. Apabila mediumnya air, maka disebut 

dengan hidrofob (tidak suka air). Contoh: sol belerang, sol Fe(OH)3, dan 

sol-sol logam. 

 

 



 

125 
 

4. Pembuatan Koloid 

Sistem koloid dapat dibuat dengan pengelompokkan (agregasi) partikel 

larutan sejati atau menghaluskan bahan dalam bentuk kasar kemudian 

didispersikan ke dalam medium dispersi. 

1. Cara kondensasi 

Dengan cara ini partikel larutan sejati (molekul atau ion) bergabung 

menjadi partikel koloid. Cara ini dapat dilakukan melalui reaksi-reaksi 

kimia, seperti reaksi redoks, hidrolisis, dan dekomposisi rangkap, atau 

dengan pergantian pelarut. 

2. Cara dispersi 

Dengan cara dispersi, partikel kasar dipecah menjadi partikel koloid. 

Cara dispersi dapat dilakukan secara mekanik, peptisasi, atau dengan 

loncatan bunga listrik (cara busur Bredig). 

a. Cara mekanik 

Cara ini dilakukan dengan pemecahan dan penggilingan 

menggunakan penggiling koloid. Secara sederhana dapat digunakan 

lumpang dan alu kecil (mortar). Zat yang didispersikan digiling 

bersama-sama dengan medium pendispersinya hingga terbentuk 

koloid. 

Contoh: sol belerang 

b. Cara peptisasi 

Cara ini dilakukan dengan menambahkan ion sejenis ke dalam 

endapan koloid sehingga memecahkan gumpalan-gumpalan endapan 

menjadi partikel koloid. 

Contoh: sol Al(OH)3 dibuat dengan cara menambahkan larutan AlCl3 

ke dalam endapan Al(OH)3. 

5. Peranan Koloid dalam Kehidupan 

Industri kosmetik, makanan, farmasi, dan lain-lain mempunyai 

kecenderungan membuat produk yang berupa koloid. Hal ini disebabkan 

koloid merupakan satu-satunya cara yang menyajikan suatu campuran dari 

zat-zat yang tidak saling melarut secara homogen dan stabil (pada tingkat 
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mikroskopis). Koloid juga dapat digunakan untuk kegiatan kelestarian 

lingkungan hidup. Beberapa kegunaan koloid sebagai berikut: 

a. Industri kosmetik 

Bahan kosmetik seperti foundation, finishing cream, dan deodoran 

berbentuk koloid umumnya sebagai emulsi. 

b. Industri tekstil 

Pada proses pencelupan bahan (untuk pewarnaan) yang kurang baik 

daya serapnya terhadap zat warna dapat menggunakan zat warna koloid 

karena memiliki daya serap yang tinggi sehingga dapat melekat pada 

tekstil. 

c. Industri cat 

Cat adalah zat berwarna (pigmen) yang tidak larut dalam air atau 

medium cat, tetapi dengan sistem koloid dapat dibuat suatu campuran 

yang homogen (merata) dan stabil. 

d. Kelestarian lingkungan 

Untuk mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh pabrik-pabrik, 

digunakan suatu alat yang disebut Cottrel. Alat ini berfungsi untuk 

menyerap partikel-partikel koloid yang terdapat dalam gas buangan yang 

keluar dari cerobong asap pabrik. 

F. Straregi Pembelajaran 

Model Pembelajaran : Konvensional 

Metode Pembelajaran : Ceramah dan diskusi 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan I 

Kegiatan Pembelajaran 
Pengalaman Belajar 

Siswa 

Kegiatan Awal (±15 menit) 

1. Guru memberi salam, menanyakan kabar 
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siswa, dan menanyakan kehadiran siswa. 

 

2. Guru menyampaikan indikator dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

 

 

3. Guru menyampaikan apersepsi dan 

motivasi dengan bertanya : “apa kalian 

tahu perbedaan antara air teh, air susu, dan 

air kopi?”, guru menunjukkan gambar air 

teh, air susu, dan air kopi, kemudian 

menjelaskan perbedaan ketiga air tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Siswa termotivasi 

dalam melakukan 

pembelajaran 

 

Kegiatan Inti (±70 menit) 

Eksplorasi : 

1. Guru menyampaikan informasi kegiatan 

yang akan dilakukan. 

 

2. Guru menjelaskan materi tentang 

perbedaan larutan, koloid, dan suspensi, 

jenis koloid berdasarkan fase terdispersi 

dan fase pendispersi, serta koloid liofil dan 

liofob.. 

Elaborasi: 

3. Guru membentuk siswa menjadi 5 

kelompok secara heterogen. 

4. Guru membagikan LKS 4 kepada masing-

masing kelompok dan mengerjakan soal-

soal secara berkelompok. 

5. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk memberikan tanggapan atau 

mengajukan pertanyaan apabila ada yang 

 

 

 

 

 

Siswa menerima 

penjelasan materi 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

Siswa mendiskusikan 

pertanyaan yang ada di 

LKS 
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ingin ditanyakan. 

 

6. Guru membimbing dan mengawasi siswa 

dalam mengerjakan soal 

7. Konfirmasi : 

8. 7. Guru meminta perwakilan kelompok untuk    

menyampaikan hasil diskusi di depan kelas 

9. 8. Guru memberikan  penguatan dari materi 

yang telah disampaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusi 

 

 

 

 

Kegiatan Akhir (± 5 menit) 

1. Guru dan siswa sama-sama menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 

2. Guru mengingatkan siswa pertemuan 

berikutnya akan membahas materi 

mengenai sifat-sifat koloid. 

 

3. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam 

 

Siswa menyimpulkan 

hasil pembelajaran 

 

Pertemuan II 

Kegiatan Pembelajaran 
Pengalaman Belajar 

Siswa 

Kegiatan Awal (±15 menit) 

1. Guru memberi salam, menanyakan kabar 

siswa, dan menanyakan kehadiran siswa. 

2. Guru menyampaikan indikator dan tujuan 
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pembelajaran yang akan dicapai. 

 

3. Guru menyampaikan apersepsi dan 

motivasi dengan bertanya : “pernahkah 

kalian melihat berkas sinar matahari 

melalui celah-celah daun di pagi hari yang 

berkabut? atau pernahkan kalian 

memperhatikan sorot lampu proyektor 

dalam gedung bioskop?” guru 

menunjukkan gambar contoh berkas 

cahaya matahari dan sorot lampu 

proyektor. 

 

 

 

Siswa termotivasi 

dalam melakukan 

pembelajaran 

 

Kegiatan Inti (±70 menit) 

Eksplorasi : 

1. Guru menyampaikan informasi kegiatan 

yang akan dilakukan. 

 

2. Guru menjelaskan materi tentang sifat-sifat 

koloid. 

Elaborasi: 

3. Guru membentuk siswa menjadi 5 

kelompok secara heterogen. 

4. Guru membagikan LKS 5 kepada masing-

masing kelompok dan mengerjakan soal-

soal secara berkelompok. 

5. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk memberikan tanggapan atau 

mengajukan pertanyaan apabila ada yang 

ingin ditanyakan. 

 

6. Guru membimbing dan mengawasi siswa 

 

 

 

 

 

Siswa menerima 

penjelasan materi 

pembelajaran 

 

Siswa mendiskusikan 

pertanyaan yang ada di 

LKS 
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dalam mengerjakan soal 

7. Konfirmasi : 

8. 7. Guru meminta perwakilan kelompok untuk    

menyampaikan hasil diskusi di depan kelas 

9. 8. Guru memberikan  penguatan dari materi 

yang telah disampaikan 

 

 

 

Siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusi 

 

 

 

Kegiatan Akhir (± 5 menit) 

1. Guru dan siswa sama-sama menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 

2. Guru mengingatkan siswa pertemuan 

berikutnya akan membahas materi 

mengenai pembuatan koloid dan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

3. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam 

 

Siswa menyimpulkan 

hasil pembelajaran 

Pertemuan III 

Kegiatan Pembelajaran 
Pengalaman Belajar 

Siswa 

Kegiatan Awal (±15 menit) 

1. Guru memberi salam, menanyakan kabar 

siswa, dan menanyakan kehadiran siswa. 

2. Guru menyampaikan indikator dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

 

3. Guru menyampaikan apersepsi dan 
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motivasi: “selama dua pertemuan kita 

sudah membahas banyak sekali tentang 

koloid. Nah, apakah kalian tahu 

bagaimana cara  kita membuat koloid? dan 

apa saja peranan koloid dalam kehidupan 

sehari-hari? 

Siswa termotivasi 

dalam melakukan 

pembelajaran 

 

 

Kegiatan Inti (±70 menit) 

Eksplorasi : 

1. Guru menyampaikan informasi kegiatan 

yang akan dilakukan. 

 

2. Guru menjelaskan materi tentang 

pembuatan koloid dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Elaborasi: 

3. Guru membentuk siswa menjadi 5 

kelompok secara heterogen. 

4. Guru membagikan LKS kepada masing-

masing kelompok dan mengerjakan soal-

soal secara berkelompok. 

5. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk memberikan tanggapan atau 

mengajukan pertanyaan apabila ada yang 

ingin ditanyakan. 

 

6. Guru membimbing dan mengawasi siswa 

dalam mengerjakan soal 

7. Konfirmasi : 

8. 7. Guru meminta perwakilan kelompok untuk    

menyampaikan hasil diskusi di depan kelas 

9. 8. Guru memberikan  penguatan dari materi 

 

 

Siswa menerima 

penjelasan materi 

pembelajaran 

 

 

 

 

Siswa mendiskusikan 

pertanyaan secara 

berkelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa 

mempresentasikan 

hasil diskusi 
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yang telah disampaikan  

Kegiatan Akhir (± 5 menit) 

1. Guru dan siswa sama-sama menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 

2. Guru mengingatkan siswa pertemuan 

berikutnya akan diadakan ulangan harian 

(postest). 

3. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam 

 

Siswa menyimpulkan 

hasil pembelajaran 

 

H. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Media & Alat  

a. LKS (Lembar Kerja Siswa) 

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

2. Sumber Belajar 

a. Buku paket siswa, KTSP Kimia Kelas XI SMA 

b. Website-website teruji melalui internet yang dapat diakses siswa 
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I. Penilaian 

1. Penilaian Kognitif 

a. Teknik penilaian   : Tes Tertulis 

b. Bentuk instrumen   : Jawaban Singkat dan Soal Uraian. 

c. Rubrik penilaian (pedoman penskoran) 

Pertemuan I 

Materi: Membedakan larutan sejati, koloid, dan suspensi; jenis-jenis 

koloid; serta koloid liofil dan koloid liofob. 

Berikut adalah beberapa contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari: 

1. Susu cair 

2. Hair Spray 

3. Agar-agar 

4. Spons 

5. Cat 

Dari beberapa contoh di atas, kelompokkan dan jelaskan alasannya manakah 

yang termasuk: 

1. Larutan sejati? 

2. Suspensi? 

3. Aerosol padat dan aerosol cair? 
4. Emulsi padat dan emulsi cair? 

5. Buih padat dan buih cair? 
6. Sol padat dan sol cair? 

7. Koloid liofil dan koloid liofob? 

Kunci Jawaban: 

No Soal Jawaban Skor 
1 Larutan sejati Larutan gula, karena 

campurannya bersifat 

homogen dan tidak bisa di 

pisahkan. 

10 

2 Suspensi Pasir dalam air, karena terdiri 

dari dua fase yaitu keruh dan 

jernih, campurannya bersifat 

heterogen yaitu mengendap 

dan mudah dipisahkan. 

10 

3 Aerosol padat dan aerosol cair a. Aerosol padat: Asap. 

Karena fase terdispersinya 

berupa padat, dan medium 

pendispersinya gas. 

10 

6. Buih detergen 

7. Tinta  

8. Gelas berwarna 

9. Belerang dalam air 

10. Asap 

11. Air gula 

12. Pasir dalam air 
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b. Aerosol cair: Hair spray. 

Karena fase terdispersinya 

berupa cair, dan medium 

pendispersinya gas. 

4 Emulsi padat dan emulsi cair a. Emulsi padat:  Agar-agar. 

Karena fase terdispersinya 

berupa cair, dan medium 

pendispersinya padat. 

b. Emulsi cair: Susu. karena 

fase terdispersinya berupa 

cair, dan medium 

pendispersinya cair. 

10 

5 Buih padat dan buih cair a. Buih padat: Spons, karena 

fase terdispersinya berupa 

gas, dan medium 

pendispersinya padat. 

b. Buih cair: Buih detergen, 

karena fase terdispersinya 

berupa gas, dan medium 

pendispersinya cair. 

10 

6 Sol padat dan sol cair a. Sol padat: Gelas plastik 

berwarna. karena fase 

terdispersinya berupa padat, 

dan medium pendispersinya 

padat. 

b. Sol cair: cat. karena fase 

terdispersinya berupa padat, 

dan medium pendispersinya 

cair. 

10 

7 Koloid liofil dan koloid liofob a. Koloid liofil: Tinta. Karena 

dalam koloid liofil terdapat 

gaya tarik-menarik yang 

cukup besar antara fase 

terdispersi dan medium 

pendispersinya. 

b. Koloid liofob: belerang 

dalam air. Karena dalam 

koloid liofob terdapat gaya 

tarik-menarik yang lemah 

antara fase terdispersi dan 

medium pendispersinya. 

10 

 

Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 
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Pertemuan II 

Materi: Sifat-sifat koloid 

1. Mengapa sorot lampu senter pada malam hari bisa terlihat dari samping dan 

terlihat menyebar? 

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

tidak masuk ke dalam rumah? 

3. Jelaskan bagaimana gerak brown mempengaruhi sistem koloid! 

4. Jelaskan cara kerja dari sifat adsorpsi dalam proses penjernihan air ! 

5. Jelaskan cara kerja dari sifat koagulasi dalam proses pembentukan delta di muara 

sungai ! 

6. Apakah yang dimaksud dengan koloid pelindung? berikan satu contoh koloid 

pelindung! 

Kunci Jawaban: 

No Soal Jawaban Skor 

1 Mengapa sorot lampu senter pada 

malam hari bisa terlihat dari 

samping dan terlihat menyebar? 

Sorot lampu senter pada malam 

hari dapat terlihat dari samping 

karena terjadi penghamburan 

cahaya oleh partikel koloid. Hal 

ini merupakan salah satu sifat 

koloid yang disebut sebagai Efek 

Tyndall. 

10 

2 Mengapa pada siang hari di dalam 

rumah cukup terang padahal cahaya 

matahari tidak masuk ke dalam 

rumah? 

Karena, matahari yang menyinari 

bumi terjadi pantulan cahaya. 

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 

langsung terkena cahaya 

matahari akan terang sebagai 

dampak dari pantulan cahaya 

matahari oleh partikel debu di 

udara. 

10 

3 Jelaskan bagaimana gerak brown 

mempengaruhi sistem koloid! 

Gerak Brown adalah gerak acak, 

gerak tidak beraturan atau gerak 

zig-zag dari partikel koloid, 

10 



 

136 
 

sehingga koloid menjadi stabil 

(tidak memisah). 

4 Jelaskan cara kerja dari sifat 

adsorpsi dalam proses penjernihan 

air ! 

Air mengandung partikel tanah 

liat dan dan lainnya yang 

bermuatan negatif. Untuk 

keperluan air minum, partikel-

partikel koloid ini harus 

dipisahkan seperti dengan 

penambahan tawas Al2(SO4)3. 

Tawas mengandung ion Al3+ 

yang akan terhidrolisis 

membentuk partikel koloid 

Al(OH)3 yang bermuatan positif. 

Al(OH)3 akan menghilangkan 

muatan negatif dari partikel-

partikel koloid lumpur sehingga 

terjadi penggumpalan dan 

Al(OH)3 akan mengendap 

bersama lumpur 

 

5 Jelaskan cara kerja dari sifat 

koagulasi dalam proses 

pembentukan delta di muara sungai 

! 

Air sungai mengandung partikel-

partikel koloid pasir dan tanah 

liat yang bermuatan negatif. 

Sedangkan air laut mengandung 

ion-ion Na+, Mg2+, dan Ca2+ yang 

bermuatan positif. Ketika air 

sungai bertemu air laut, maka 

ion-ion positif dari air laut akan 

menetralkan muatan negatif pada 

pasir dan tanah liat. Akibatnya, 

terjadi koagulasi (penggumpalan) 

yang membentuk suatu delta. 

10 

6 Apakah yang dimaksud dengan 

koloid pelindung? berikan satu 

contoh koloid pelindung! 

Koloid pelindung adalah suatu 

jenis koloid yang dapat 

melindungi koloid lain agar tidak 

terjadi koagulasi 

(penggumpalan). Contohnya, 

gelatin digunakan untuk 

mencegah pembentukan kristal 

besar pada pembuatan es krim. 

10 

 

Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 
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Pertemuan III 

Materi: Pembuatan koloid dan penerapannya 

1. Jelaskan proses pembuatan koloid dengan cara mekanik ! 

2. Jelaskan proses pembuatan koloid dengan cara peptisasi ! 

3. Sol Fe(OH)3 dapat diperoleh dari hidrolisis FeCl3. Apabila ke dalam air mendidih 

ditambahkan larutan FeCl3, akan terbentuk sol Fe(OH)3. Tuliskan reaksi 

hidrolisisnya dan jelaskan mengapa disebut sebagai reaksi hidrolisis ? 

4. Sol belerang dapat dibuat dengan cara mengalirkan gas hidrogen sulfida (H2S) ke 

dalam larutan belerang dioksida (SO2). Tuliskan reaksi redoksnya dan jelaskan 

mengapa disebut sebagai reaksi redoks ? 

5. Sebutkan contoh koloid yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari! 

No Soal Jawaban Skor 

1 Jelaskan proses pembuatan koloid 

dengan cara mekanik ! 

Koloid dapat dibuat dengan cara 

mekanik, yaitu dengan 

menghaluskan partikel-partikel 

kasar zat padat dengan 

penggilingan untuk membentuk 

partikel-partikel berukuran kecil. 

Penggiling manual yang biasa 

digunakan yaitu mortar dan alu. 

10 

2 Jelaskan proses pembuatan koloid 

dengan cara peptisasi ! 

Cara peptisasi dilakukan dengan 

menambahkan ion sejenis ke 

daam endapan koloid sehingga 

memecahkan gumpalan-gumpalan 

endapan menjadi partikel koloid 

10 

3 Sol Fe(OH)3 dapat diperoleh dari 

hidrolisis FeCl3. Apabila ke dalam 

air mendidih ditambahkan larutan 

FeCl3, akan terbentuk sol Fe(OH)3. 

Tuliskan reaksi hidrolisisnya dan 

jelaskan mengapa disebut sebagai 

FeCl3(aq)  +  3H2O(l)  →   

Fe(OH)3(koloid)  +  3HCl(aq)   

 

Penjelasan: 

Reaksi di atas disebut sebagai 

reaksi hidrolisis karena terjadi 

pemutusan senyawa yang 

disebabkan oleh air 

10 
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reaksi hidrolisis ? 

4 Sol belerang dapat dibuat dengan 

cara mengalirkan gas hidrogen 

sulfida (H2S) ke dalam larutan 

belerang dioksida (SO2). Tuliskan 

reaksi redoksnya dan jelaskan 

mengapa disebut sebagai reaksi 

redoks ? 

2H2S(g)  +  SO2(aq)  →   

2H2O(l) + 3S(koloid)   

 

Penjelasan:  

Reaksi di atas disebut sebagai 

reaksi redoks karena terjadi 

penambahan dan pengurangan 

bilangan oksidasi pada kedua 

senyawa. 

10 

5 Sebutkan contoh koloid yang 

digunakan dalam kehidupan sehari-

hari! 

Cat, deodorant, fundation, salep, 

Tinta, dsb. 
10 

 

Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 
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Pertemuan I (Kelas Kontrol) 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 4 

Tujuan Pembelajaran: 

1. Dapat mengklasifikasikan larutan sejati, 
koloid, dan suspensi kasar berdasarkan fasa 

terdispersi dan fasa pendispersi. 

2. Dapat mengelompokkan jenis koloid 
berdasarkan fase terdispersi dan fase 
pendispersi. 

3. Dapat menjelaskan koloid liofob dan liofil. 

MATERI 

1. Larutan, Koloid, dan Suspensi 

Sistem Dispersi 

Dispersi adalah penyebaran yang merata dari dua buah fasa. Kedua fasa tersebut adalah : 

 Fasa zat yang didispersikan (zat terlarut), dikenal juga dengan istilah fasa terdispersi atau 

fasa dalam. 

 Fasa pendispersi (zat pelarut), dikenal juga dengan istilah medium pendispersi atau fasa luar 

Terdapat 3 jenis sistem dispersi, yaitu : 

   

Berdasarkan ukuran partikelnya, ketiga sistem dispersi tersebut dapat didefinisikan sebagai: 

a. Larutan (larutan sejati), ialah campuran yang homogen sehingga antara zat terlarut dan pelarut 

tidak dapat dibedakan walaupun dengan mikroskop ultra. 

b. Suspensi, yaitu campuran yang heterogen, sehingga antara zat terlarut dengan pelarut dapat 

dibedakan dengan mudah. 
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c. Koloid, disebut juga dispersi koloid atau sistem koloid, yaitu campuran yang ukuran partikelnya 

terletak antara suspensi dan larutan sejati. Ukuran partikel koloid berkisar antara 10-7–10-5 cm (1-

100 nm). Ukuran inilah yang membedakan koloid dengan larutan dan suspensi. 

1. Jenis-jenis Koloid 

Penggolongan suatu sistem koloid didasarkan pada jenis fase terdispersi dan medium 

pendispersinya. Berikut dijelaskan jenis-jenis koloid: 

a. Aerosol 

Sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas disebut aerosol. Jika zat 

yang terdispersi berupa zat padat, disebut aerosol padat; jika zat yang terdispersi berupa zat cair, 

disebut aerosol cair. 

Contoh aerosol padat: asap dan debu dalam udara 

Contoh aerosol cair: kabut dan awan 

b. Sol 

Sol adalah suatu jenis koloid dengan fase terdispersi padat dan medium pendispersi berupa 

zat padat, zat cair, atau gas. Sol dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sol cair (medium pendispersinya 

cair), sol padat (medium pendispersinya padat), dan sol gas (medium pendispersinya gas). 

Umumnya yang dimaksud sol adalah sol cair, sedangkan sol gas adalah aerosol padat. 

Contoh sol cair: tinta, cat, tepung dalam air, dan tanah liat 

Contoh sol padat: gelas berwarna dan intan hitam 

c. Emulsi 

Emulsi adalah suatu jenis koloid dengan fase terdispersi berupa zat cair. Ada dua jenis 

emulsi, yaitu emulsi cair (emulsi) dan emulsi padat (gel). Dikatakan emulsi cair apabila zat cair 

terdispersi dalam medium pendispersi cair, dan dikatakan emulsi padat apabila zat cair terdispersi 

dalam medium pendispersi padat (Johari dan Rachmawati, 2006). 

Contoh emulsi cair (emulsi): susu, mayonaise, santan, dan es krim 

Contoh emulsi padat (gel): jelly, keju, mentega, mutiara 

d. Buih 

Sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair disebut buih. Buih dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu buih cair dan buih padat. Gas yang terdispersi dalam zat cair disebut buih cair, 

sedangkan gas yang terdispersi dalam zat padat disebut buih padat. Untuk menstabilkan buih 

diperlukan zat pembuih, misalnya sabun, detergen, dan protein.  

Contoh buih: buih sabun, krim kocok 

Contoh buih padat: karet busa, batu apung, stirofoam 

2. Koloid Liofil dan Koloid Liofob 

Berdasarkan sifat adsorbsi dari partikel koloid terhadap medium pendispersinya koloid 

dibedakan menjadi dua, yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Berikut ini penjelasan mengenai kedua 

macam koloid tersebut. 

1. Koloid liofil 

Koloid liofil yaitu koloid yang senang cairan. Partikel koloid akan mengadsorbsi (menyerap) 

molekul cairan, sehingga terbentuk selubung di sekeliling partikel koloid. Apabila medium 

pendispersinya air, maka disebut dengan hidrofil (senang air). Contoh: detergen, kanji, protein, dan 

agar-agar. 
2. Koloid liofob 

Koloid liofob yaitu koloid yang tidak suka air. Partikel koloid tidak mengadsorbsi molekul 

cairan. Apabila mediumnya air, maka disebut dengan hidrofob (tidak suka air). Contoh: sol 

belerang, sol Fe(OH)3, dan sol-sol logam. 
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Pertanyaan diskusi : 

Berikut adalah beberapa contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari: 

1. Susu cair 

2. Hair Spray 

3. Agar-agar 

4. Spons 

5. Cat 

Dari beberapa contoh di atas, kelompokkan dan jelaskan alasannya manakah yang termasuk: 

1. Larutan sejati? 

2. Suspensi? 

3. Aerosol padat dan aerosol cair? 

4. Emulsi padat dan emulsi cair? 

5. Buih padat dan buih cair? 

6. Sol padat dan sol cair? 

7. Koloid liofil dan koloid liofob? 

Jawaban : 

1. ................................................................................................................................................

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

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

2. ................................................................................................................................................

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

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

3. ................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

4. ................................................................................................................................................

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

Silahkan diskusikan bersama kelompok anda 

pertanyaan dibawah ini.!! 

6. Buih detergen 

7. Tinta  

8. Gelas berwarna 

9. Belerang dalam air 

10. Asap 

11. Air gula 

12. Pasir dalam air 
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................................................................................................................................................

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

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

5. ................................................................................................................................................

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

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

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

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

6. ................................................................................................................................................

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

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

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

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

7. ................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................ 
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Pertemuan II (Kelas Kontrol) 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 5 

Tujuan Pembelajaran: 

Dapat menjelaskan sifat-sifat koloid (efek 

Tyndall, gerak Brown, dialisis, elektroforesis, 

koloid pelindung, dan koagulasi). 

MATERI 

1. Sifat-Sifat Koloid 

Sistem koloid mempunyai sifat khas yang berbeda dari sifat larutan ataupun suspensi. 

Beberapa sifat koloid sebagai berikut: 

a. Efek Tyndall 

Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid, sehingga berkas 

cahaya yang melalui sistem koloid dapat diamati dari samping. 

Contoh: sorot lampu mobil pada malam yang berkabut, sorot lampu proyektor dalam gedung 

bioskop yang berasap/berdebu, dan berkas sinar matahari melalui celah daun pohon-pohon pada 

pagi hari yang berkabut. 

b. Gerak Brown 

Gerak Brown adalah gerak acak, gerak tidak beraturan atau gerak zig-zag dari partikel 

koloid. 

Contoh: menemukan inti sel 

c. Muatan Koloid 

Muatan suatu koloid dapat diketahui dengan dua cara, yaitu cara elektroforesis dan cara 

adsorpsi. 

1) Elektroforesis merupakan pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Cara elektroforesis 

didasarkan pada kemampuan partikel koloid yang bermuatan listrik bergerak dalam medan 

listrik. Alat elektroforsis tersusun atas dua elektrode yang bermuatan positif dan negatif. 

Larutan koloid yang bermuatan positif akan bergerak ke arah elektrode negatif. Sebaliknya, 

larutan koloid yang bermuatan negatif akan bergerak ke arah elektrode positif. 
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Jadi, koloid akan bergerak ke arah elektrode yang berlawanan muatannya. 

Contoh: pembuatan sarung tangan dari karet, serta memisahkan asap dan debu dari 

udara 

2) Adsorpsi merupakan sifat koloid saat ia mampu menyerap molekul netral atau ion-

ion pada permukaannya. Jika partikel koloid menyerap ion bermuatan, kemudian ion-

ion tersebut menempel pada permukaannya, partikel koloid tersebut menjadi 

bermuatan. 

Contoh: pemutihan gula pasir, pewarna kain, dan proses penjernihan air 

d. Koagulasi 

Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid yang terjadi karena kerusakan stabilitas 

sistem koloid atau karena penggabungan partikel koloid yang berbeda muatan sehingga 

membentuk partikel yang lebih besar. Koagulasi dapat terjadi karena pengaruh 

pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit, pembusukan, pencampuran koloid yang 

berbeda muatan, atau karena elektroforesis. 

Contoh: proses penjernihan air, industri karet alam, dan pembentukan delta di muara 

sungai. 

e. Koloid Pelindung 

Koloid pelindung adalah suatu sistem koloid yang ditambahkan pada sistem koloid 

lainnya agar diperoleh koloid yang stabil.  

Contoh: susu yang merupakan emulsi lemak dalam air, emulgatornya adalah kasein. 

Selain itu, sabun dan detergen juga termasuk koloid pelindung dari emulsi antara minyak 

dengan air 

f. Dialisis 

Dialisis adalah proses penyaringan partikel koloid dari ion-ion yang teradsorpsi 

sehingga ion-ion tersebut dapat dihilangkan dan zat terdispersi terbebas dari ion-ion yang 

tidak diinginkan. 

Contoh: dalam bidang kesehatan, yaitu sebagai mesin pencuci darah untuk penderita sakit 

ginjal 
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Pertanyaan diskusi : 

1. Mengapa sorot lampu senter pada malam hari bisa terlihat dari samping dan terlihat lurus? 

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

masuk ke dalam rumah? 

3. Jelaskan bagaimana gerak brown mempengaruhi sistem koloid! 

4. Jelaskan cara kerja dari sifat adsorpsi dalam proses penjernihan air ! 

5. Jelaskan cara kerja dari sifat koagulasi dalam proses pembentukan delta di muara sungai ! 

6. Apakah yang dimaksud dengan koloid pelindung? berikan satu contoh koloid pelindung! 

Jawaban : 

1. ................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

2. ................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

3. ................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

4. ................................................................................................................................................

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

Silahkan diskusikan bersama kelompok anda 

pertanyaan dibawah ini.!! 
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................................................................................................................................................

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

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

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

5. ................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

6. ................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................ 
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Pertemuan III (Kelas Kontrol) 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 6 

Tujuan Pembelajaran: 

1. Dapat menjelaskan proses pembuatan koloid. 

2. Dapat menjelaskan peranan koloid dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

MATERI 

1. Pembuatan Koloid 

Sistem koloid dapat dibuat dengan pengelompokkan (agregasi) partikel 

larutan sejati atau menghaluskan bahan dalam bentuk kasar kemudian 

didispersikan ke dalam medium dispersi. 

1. Cara kondensasi 

Dengan cara ini partikel larutan sejati (molekul atau ion) bergabung 

menjadi partikel koloid. Cara ini dapat dilakukan melalui reaksi-reaksi 

kimia, seperti reaksi redoks, hidrolisis, dan dekomposisi rangkap, atau 

dengan pergantian pelarut. 

2. Cara dispersi 

Dengan cara dispersi, partikel kasar dipecah menjadi partikel koloid. 

Cara dispersi dapat dilakukan secara mekanik, peptisasi, atau dengan 

loncatan bunga listrik (cara busur Bredig). 
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a. Cara mekanik 

Cara ini dilakukan dengan pemecahan dan penggilingan menggunakan 

penggiling koloid. Secara sederhana dapat digunakan lumpang dan alu kecil 

(mortar). Zat yang didispersikan digiling bersama-sama dengan medium 

pendispersinya hingga terbentuk koloid. 

Contoh: sol belerang 

b. Cara peptisasi 

Cara ini dilakukan dengan menambahkan ion sejenis ke dalam endapan 

koloid sehingga memecahkan gumpalan-gumpalan endapan menjadi partikel 

koloid. 

Contoh: sol Al(OH)3 dibuat dengan cara menambahkan larutan AlCl3 ke dalam 

endapan Al(OH)3. 

2. Peranan Koloid dalam Kehidupan 

Industri kosmetik, makanan, farmasi, dan lain-lain mempunyai kecenderungan 

membuat produk yang berupa koloid. Hal ini disebabkan koloid merupakan satu-

satunya cara yang menyajikan suatu campuran dari zat-zat yang tidak saling melarut 

secara homogen dan stabil (pada tingkat mikroskopis). Koloid juga dapat digunakan 

untuk kegiatan kelestarian lingkungan hidup. Beberapa kegunaan koloid sebagai 

berikut: 

a. Industri kosmetik 

Bahan kosmetik seperti foundation, finishing cream, dan deodoran berbentuk 

koloid umumnya sebagai emulsi. 

b. Industri tekstil 

Pada proses pencelupan bahan (untuk pewarnaan) yang kurang baik daya 

serapnya terhadap zat warna dapat menggunakan zat warna koloid karena memiliki 

daya serap yang tinggi sehingga dapat melekat pada tekstil. 

c. Industri cat 

Cat adalah zat berwarna (pigmen) yang tidak larut dalam air atau medium cat, 

tetapi dengan sistem koloid dapat dibuat suatu campuran yang homogen (merata) 

dan stabil. 

d. Kelestarian lingkungan 

Untuk mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh pabrik-pabrik, digunakan 

suatu alat yang disebut Cottrel. Alat ini berfungsi untuk menyerap partikel-partikel 

koloid yang terdapat dalam gas buangan yang keluar dari cerobong asap pabrik. 
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Pertanyaan diskusi : 

1. Jelaskan proses pembuatan koloid dengan cara mekanik ! 

2. Jelaskan proses pembuatan koloid dengan cara peptisasi ! 

3. Sol Fe(OH)3 dapat diperoleh dari hidrolisis FeCl3. Apabila ke dalam air mendidih 

ditambahkan larutan FeCl3, akan terbentuk sol Fe(OH)3. Tuliskan reaksi hidrolisisnya dan 

jelaskan mengapa disebut sebagai reaksi hidrolisis ? 

4. Sol belerang dapat dibuat dengan cara mengalirkan gas hidrogen sulfida (H2S) ke dalam 

larutan belerang dioksida (SO2). Tuliskan reaksi redoksnya dan jelaskan mengapa disebut 

sebagai reaksi redoks ? 

5. Sebutkan contoh koloid yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari! 

Jawaban : 

1. ................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

2. ................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

3. ................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

Silahkan diskusikan bersama kelompok anda 

pertanyaan dibawah ini.!! 
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4. ................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

5. ................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................ 
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KISI-KISI INSTRUMEN SEBELUM VALIDASI 

Kompetensi Dasar Indikator 
Nomor Soal Jumlah 

Soal C1 C2 C3 C4 
5.1. Membuat 

berbagai sistem 

koloid dengan 

bahan-bahan 

yang ada di 

sekitarnya. 

 

Mengklasifikasikan 

larutan sejati, 

koloid, dan 

suspensi kasar 

berdasarkan fasa 

terdispersi dan fasa 

pendispersi 

1 2, 4, 

22 

  4 

5.2. Mengelompokkan 

sifat-sifat koloid 

dan penerapannya 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Mengelompokkan 

jenis koloid 

berdasarkan fase 

terdispersi dan fase 

pendispersi. 

8,  6, 7, 9, 

10, 13, 

14, 21, 

23,26 

  10 

Mendeskripsikan 

sifat-sifat koloid 

(efek Tyndall, 

gerak Brown, 

dialisis, 

elektroforesis, 

emulsi, dan 

koagulasi). 

5 11, 27   3 

Menjelaskan 

koloid liofob dan 

liofil. 

12 19  30  3 

Menjelaskan 

proses pembuatan 

koloid melalui 

percobaan. 

15,25, 

29   

3, 16, 

17, 24, 

28 

  8 

Mendeskripsikan 

peranan koloid 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 18, 20    2 

Jumlah  7 22 1 0 30 
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Soal Pretest dan Posstest Sebelum divalidasi 

 

Pilihan Ganda 

1. Partikel koloid berukuran . . . 

a. Lebih besar dari 10-3 cm 

b. Antara 10-3 cm dan 10-5 cm 

c. Antara 10-7 cm dan 10-5 cm 

 

2. Diantara zat berikut, yang bukan merupakan sistem koloid adalah . . . 

a. Asap        b. Debu       c. Kabut       d. Darah       e. Udara 

 

3. Diberikan reaksi pembuatan koloid sebagai berikut. 

i.   FeCl3(aq) + 3H2O(l)  →  Fe(OH)3(s) + 3HCl(aq) 

ii. 2H2(g) + SO2(g)  →  3S(s) + 2H2O(l) 

iii. 2AuCl3(aq) + 3SnCl2(g)  →  3SnCl4(aq) + 2Au 

iv.   As2O3(aq) + 3H2S(g)  →  As2S3(s) + 3H2O(l)   

v.   AgNO3(aq) + HCl(aq)  →  AgCl(s) + HNO3(aq) 

Dari reaksi di atas, yang merupakan reaksi hidrolisis adalah… 

a. i                          d. iv 

b. ii     e. v 

c. iii 

 

4. Perbedaan antara sistem koloid dengan suspensi adalah... 

a. koloid umunya bersifat tidak stabil, sedangkan suspensi stabil 

b. koloid terdiri atas dua zat, sedangkan suspensi terdiri atas satu zat 

c. koloid dapat disaring menggunakan penyaring ultra, sedangkan suspensi 

dapat disaring dengan penyaring biasa 

d. koloid bersifat meneruskan cahaya, sedangkan suspensi membelokkan 

cahaya 

e. koloid tidak bermuatan listrik, sedangkan suspensi bermuatan listrik 

 

5. Penghamburan berkas sinar dalam koloid disebut . . . 

a. Gerak brown          c. Efek Tyndall           e. Liofob 

b. Dispersi                 d. Liofil 

 

 

 

d. Antara 10-5 cm dan 10-9 cm 

e. Lebih kecil dari 10-9 cm 
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6. Jenis koloid yang fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya padat 

adalah . . . 

a. Emulsi padat         c. Sol padat                 e. Sol 

b. Busa padat             d. Aerosol 

 

7. Aerosol adalah sistem dispersi dari . . . 

a. Cair dalam medium padat 

b. Padat dalam medium cair 

c. Cair dalam medium gas 

 

8. Gerak zig-zag partikel koloid yang dapat diamati dengan mikroskop ultra 

disebut . . . 

a. Dialisis     b. Gerak brown     c. Efek Tyndall     d. Koagulasi    e.Dispersi 

 

9. Di antara zat berikut yang termasuk aerosol adalah . . . 

a. Kabut       b. Cat        c. Busa sabun      d. Jelly        e. Tinta printer 

 

10. Cat termasuk koloid jenis . . . 

a. Aerosol padat                 c. Sol cair          e. Aerosol cair 

b. Emulsi                            d. Liofil 

 

11. Yang bukan merupakan sifat sistem koloid adalah . . . 

a. Efek Tyndall               c. Elektroforesis                  e. Gerak brown 

b. Koagulasi                    d. Dispersi 

 

12. Sistem koloid yang partikel-partikelnya tidak dapat menarik molekul 

pelarutnya disebut . . . 

a. Liofil                            c. Dialisis                       e. Koagulasi 

b. Liofob                          d. Kondensasi 

  

13. Sistem koloid yang dibentuk dengan mendispersi partikel zat padat ke dalam 

zat cair disebut . . . 

a. Jelly               c. Aerosol            e. Buih 

b. Buih               d. Sol 

 

14. Koloid yang fase terdispersinya berupa cairan adalah . . . 

a. Keju               c. Buih sabun         e. Karet busa 

b. Cat                  d. Kanji 

d. Padat dalam medium gas 

e. Cair dalam medium cair 
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15. Cara pembuatan koloid dengan jalan mengubah partikel-partikel kasar 

menjadi partikel-partikel koloid disebut . . . 

a. Dispersi                c. Koagulasi                e. Elektrolisis 

b. Kondensasi           d. Hidrolisis 

 

16. Pembuatan sol Fe (OH)3 dengan cara memanaskan larutan FeCl3 merupakan 

cara kondensasi melalaui reaksi . . . 

a. Redoks                                     c. Hidrolisis          e. Peptisasi 

b. Pemutusan ikatan rangkap        d. Reduksi 

 

17. Untuk membuat sol belerang dengan cara mengalirkan gas H2S ke dalam 

larutan SO2 dibutuhkan cara dengan reaksi . . . 

a. Kondensasi, reaksi redoks 

b. Dispersi, reaksi hidrolisis 

c. Kondensasi, reaksi hidrolisis 

d. Dispersi, reaksi redoks 

e. Kondensasi, reaksi dekomposisi rangkap. 

18. Sifat adsorbsi dalam kehidupan sehari-hari digunakan dalam proses… 

a. pembentukan delta 

b. pancaran sinar matahari ke bumi 

c. pengubahan lateks menjadi karet 

d. penjernihan gula tebu 

e. susu yang kadaluwarsa 

 

19. Contoh dari koloid liofil dalam sistem koloid adalah, kecuali . . . 

a. Kanji                   c. Agar-agar              e. Belerang 

b. Detergen             d. Protein 

 

20. Pemberian tawas dalam proses air minum dimaksudkan untuk . . . 

a. Mengendapkan partikel-partikel koloid agar air menjadi jernih 

b. Membunuh kuman yang berbahaya 
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c. Menghilangkan bahan-bahan yang menyebabkan pencemaran air 

d. Menghilangkan bau tak sedap 

e. Memberikan rasa segar pada air 

21. Buih cair adalah sistem dispersi dimana . . . 

a. Fase dispersinya padat dan mediumnya cair 

b. Fase dispersinya cair dan mediumnya gas 

c. Fase dispersinya gas dan mediumnya padat 

d. Fase dispersinya gas dan mediumnya cair 

e. Fase dispersinya cair dan mediumnya padat 

 

 

22. Koloid berbeda dengan suspensi dalam hal berikut ini. 

1. Ukuran partikel                3. Kestabilan sistem 

2. Homogenitas sistem         4. Gerak partikel 

Pernyataan yang benar adalah …. 

a. 1, 2, 3          b. 1 dan 3          c. 2 dan 4          d. 4         e. Semua benar 

 

23. Minyak kelapa dan air tidak dapat bercampur dan terjadi dua lapisan yang 

tidak saling melarutkan. Emulsi akan terjadi bila campuran dikocok dan 

ditambah dengan . . . 

a. Air panas 

b. Es 

c. Air sabun 

d. Minyak tanah 

e. Larutan garam 

 

24. Koloid Fe(OH)3 akan terkoagulasi bila dicampur dengan koloid As2S3 

karena . . . 

a. Koloid As2S3 bersifat hidrofil 

b. Koloid As2S3 menyerap anion 

c. Kedua koloid berbeda muatan 
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d. Kedua koloid bermuatan sama 

e. Koloid Fe(OH)3 bermuatan negatif 

 

25. Cara pembuatan koloid molekul-molekul atau ion-ion menjadi partikel-

partikel koloid disebut . . . 

a. Cara kondensasi 

b. Cara dispersi 

c. Cara suspensi 

d. Cara koagulasi 

e. Cara mekanik 

 

26. Perhatikan tabel berikut! 

No Terdispersi Pendispersi Sistem koloid 

1 

2 

3 

4 

5 

Gas 

Padat 

Padat 

Cair 

Cair 

Cair 

Gas 

Cair 

Gas 

Cair 

Aerosol 

Sol 

Aerosol 

Aerosol 

Sol 

Fase terdispersi, pendispersi, dan sistem koloid yang sesuai ditunjukkan oleh... 

a. 1 

b.  2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

27. Berikut ini beberapa fenomena sehari-hari yang menunjukkan sifat koloid 

dalam kehidupan. 

1. Proses cuci d–arah 

2. Kabut di pegunungan 

3. Pembentukan delta di muara sungai 
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4. Pemutihan gula 

5. Proses kerja obat diare 

Sifat koagulasi dapat ditunjukkan dalam contoh kejadian nomor …. 

a. 1 

b.  2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 

28. Beikut adalah beberapa percobaan. 

1. Gas H2S dilarutkan ke dalam larutan SO2. 

2. Larutan AuCl3 direaksikan denagn FeSO4 atau formaldehid. 

3. Ke dalam air panas ditambah beberapa mililiter larutan FeCl3. 

4. Mengalirkan gas H2S ke dalam larutan H3AsO3 yang sangat encer pada 

suhu rendah. 

5. Larutan kalsium asetat jenuh dicampur dengan etanol. 

Percobaan yang menghasilkan gel adalah …. 

a. 1                         c. 3                   e. 5 

b.  2                        d. 4 

 

29. Pembuatan koloid dengan cara menggiling (menghancurkan) sehingga 

terbentuk koloid disebut . . . 

a. Kondensasi             c. Peptisasi                  e. Dialisis 

b. Mekanik                  d. Reaksi hidrolisis 

 

30. Perbedaan yang mendasar dari koloid liofil dan koloid liofob adalah terletak 

pada… 

a. gaya tarik-menarik antar fase terdispersi dan medium pendispersinya 

b. ukuran partikelnya 

c. gaya tolak-menolak antar fase terdispersi dan medium pendispersinya 

d. gaya tarik menarik antar fase terdispersinya 

e. gaya tolak-menolak antar medium pendispersinya 
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FORMAT  VALIDASI  AHLI  SOAL INSTRUMEN 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas/Semester : XI/ Genap 

Validator  : Patmah, S.Pd., M.Pd. 

 

Petunjuk : 

 

1. Berilahtanda check ( √ ) padakolom yang sesuaiuntukmenilaikualitassoal 

2. Bilaandamemilihopsi “1” atau “2” dimohonuntukmemberikanmasukanatau saran 

padakolom yang telahdisediakan. 

3. Keterangan: 4) SangatBaik; 3) Baik; 2) Cukup; dan 1) Kurang. 

 

No Aspek yang dinilai 
Skor 

Saran 
1 2 3 4 

 A. Materi 

1 Soal sesuai dengan indikator 

pembelajaran pada kisi-kisi. 
  √ 

 

 

2 Pengecoh soal (distraktor)  

berfungsi. 
  

 
√ 

 

3 Setiap soal mempunyai satu 

jawaban yang benar. 
   √ 

 

B. Konstruk 

1 Soal dirumuskan secara jelas dan 

tegas. 
  √   

2 Soal tidak  memberi petunjuk 

kearah jawaban yang benar. 
  √   

3 Soal tidak mengandung pernyataan  

yang  bersifat negatif ganda. 
  √ 

 
 

4 Pilihan jawaban logis ditinjau dari 

segi materi. 
  √ 

 
 

5 Panjang rumusan pilihan jawaban 

relatif sama. 
  √ 

 
 

6 Pilihan jawaban tidak mengandung 

pernyataan “semua pilihan jawaban 
  √ 

 
 



 

159 
 

di atas salah” atau “semua pilihan 

jawaban di  atas benar”. 

7 Pilihan jawaban  yang   berbentuk 

angka atau waktu disusun 

berdasarkan urutan besar kecilnya 

nilai angka atau kronologis. 

  √  
 

8 Gambar, grafik, tabel, diagram, 

wacana dan sejenisnya yang 

terdapat pada soal jelas dan 

berfungsi. 

  √ 
 

 

9 Soal tidak menggunakan ungkapan 

atau kata yang bermakna tidak pasti 

seperti: sebaiknya, umumnya, 

kadang-kadang. 

  √ 
 

 

10 Soal tidak bergantung pada jawaban 

soal sebelumnya. 
  √ 

 
 

C. Bahasa dan Budaya 

1 Setiap soal menggunakan bahasa 

yang sesuai dengan kaidah Bahasa 

Indonesia. 

  √ 
 

 

2 Bahasa yang digunakan bersifat 

komunikatif. 
  √ 

 
 

3 Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata atau frasa yang bukan 

merupakan satu kesatuan 

pengertian. 

  √ 
 

 

D. Tampilan Instrumen 

1 Petunjuk pengisian soal dituliskan 

dengan urutan yang benar dan 

mudah dipahami. 

  √ 
 

 

2 Soal dituliskan dengan urutan yang 

benar dan mudah dipahami. 
  √   

 Total      

 

Penilaian Umum Tes Hasil Belajar  A B C D 



 

160 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

A. Dapat digunakan tanpa revisi 

B. Dapat digunakan dengan revisi kecil 

C. Dapat digunakan dengan revisi besar  

D. Belum dapat digunakan 

    

Narmada, 7  Mei 2018 
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FORMAT  VALIDASI  AHLI  SOAL INSTRUMEN 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas/Semester : XI/ Genap 

Validator  : Bukhari, S.Pd. 

 

Petunjuk :  

 

1. Berilah tanda check ( √ ) pada kolom yang sesuai untuk menilai kualitas soal 

2. Bila anda memilih opsi “1” atau “2” dimohon untuk memberikan masukan atau saran pada 

kolom yang telah disediakan. 

3. Keterangan: 4) SangatBaik; 3) Baik; 2) Cukup; dan 1) Kurang. 

 

No Aspek yang dinilai 
Skor 

Saran 
1 2 3 4 

 A. Materi 

1 Soal sesuai dengan indikator 

pembelajaran pada kisi-kisi. 
   √ 

 

2 Pengecoh soal (distraktor)  

berfungsi. 
  

 
√ 

 

3 Setiap soal mempunyai satu 

jawaban yang benar. 
   √ 

 

B. Konstruk 

1 Soal dirumuskan secara jelas dan 

tegas. 
  √   

2 Soal tidak  memberi petunjuk 

kearah jawaban yang benar. 
  √   

3 Soal tidak mengandung pernyataan  

yang  bersifat negatif ganda. 
   √  

4 Pilihan jawaban logis ditinjau dari 

segi materi. 
   √  

5 Panjang rumusan pilihan jawaban 

relatif sama. 
  √ 

 
 

6 Pilihan jawaban tidak mengandung 

pernyataan “semua pilihan jawaban 
   √  
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di atas salah” atau “semua pilihan 

jawaban di  atas benar”. 

7 Pilihan jawaban  yang   berbentuk 

angka atau waktu disusun 

berdasarkan urutan besar kecilnya 

nilai angka atau kronologis. 

  √  
 

8 Gambar, grafik, tabel, diagram, 

wacana dan sejenisnya yang 

terdapat pada soal jelas dan 

berfungsi. 

   √  

9 Soal tidak menggunakan ungkapan 

atau kata yang bermakna tidak pasti 

seperti: sebaiknya, umumnya, 

kadang-kadang. 

   √  

10 Soal tidak bergantung pada jawaban 

soal sebelumnya. 
  √ 

 
 

C. Bahasa dan Budaya 

1 Setiap soal menggunakan bahasa 

yang sesuai dengan kaidah Bahasa 

Indonesia. 

   √  

2 Bahasa yang digunakan bersifat 

komunikatif. 
  √ 

 
 

3 Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata atau frasa yang bukan 

merupakan satu kesatuan 

pengertian. 

  √ 
 

 

D. Tampilan Instrumen 

1 Petunjuk pengisian soal dituliskan 

dengan urutan yang benar dan 

mudah dipahami. 

   √  

2 Soal dituliskan dengan urutan yang 

benar dan mudah dipahami. 
  

 
√  

 Total      

 

Penilaian Umum Tes Hasil Belajar  A B C D 
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Keterangan : 

A. Dapat digunakan tanpa revisi 

B. Dapat digunakan dengan revisi kecil 

C. Dapat digunakan dengan revisi besar 

D. Belum dapat digunakan 

    

Narmada, 7  Mei 2018 

Validator , 

 

 

(Bukhari, S.Pd.) 

NIP.19781231 200604 1 019 
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Validitas Isi Soal Pretest-Posttest 

 

No Validator 
Materi Konstruk 

Bahasa dan 

Budaya 

Tampilan 

Instrumen 

1 s 2 s 3 s 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s 7 s 8 s 9 s 10 s 1 s 2 s 3 s 1 s 2 s 

1 Bukhari, S.Pd. 4 3 4 3 4 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 2 4 3 3 2 4 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 2 4 3 4 3 

2 Patmah, S.Pd., M.Pd. 3 2 4 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

∑s 5 6 6 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 

V 0,833 1 1 0,667 0,667 0,833 0,833 0,667 0,833 0,667 0,833 0,833 0,667 0,833 0,667 0,667 0,833 0,833 

rata-rata V 0,94433 0,75 0,72233 0,833 

 

Nilai koefisien Aiken’s V berkisar antara 0 – 1. Koefisien item materi sebesar 0,94433, konstruk sebesar 0,75, bahasa dan budaya sebesar 0,72233, tampilan 

instrumen sebesar 0,833, maka instrumen ini sudah dapat dianggap memiliki validitas isi yang memadai karena memiliki nilai rata-rata V lebih dari 0,5. 
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KISI-KISI INSTRUMEN SETELAH VALIDASI 

Kompetensi Dasar Indikator 
Nomor Soal Jumlah 

Soal C1 C2 C3 C4 
5.1. Membuat 

berbagai sistem 

koloid dengan 

bahan-bahan 

yang ada di 

sekitarnya. 

 

Mengklasifikasikan 

larutan sejati, 

koloid, dan 

suspensi kasar 

berdasarkan fasa 

terdispersi dan fasa 

pendispersi 

1  3   2 

5.2. Mengelompokkan 

sifat-sifat koloid 

dan penerapannya 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Mengelompokkan 

jenis koloid 

berdasarkan fase 

terdispersi dan fase 

pendispersi. 

6  5, 7, 8, 

14, 

15,17 

  7 

Mendeskripsikan 

sifat-sifat koloid 

(efek Tyndall, 

gerak Brown, 

dialisis, 

elektroforesis, 

emulsi, dan 

koagulasi). 

4  18   2 

Menjelaskan 

koloid liofob dan 

liofil. 

9 12  20  3 

Menjelaskan 

proses pembuatan 

koloid melalui 

percobaan. 

19   2, 10, 

16 

  4 

Mendeskripsikan 

peranan koloid 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 11, 13   2 

Jumlah  5 14 1 0 20 
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Soal Pretest dan Posstest Setelah divalidasi 

 

Pilihan Ganda 

1. Partikel koloid berukuran . . . 

a. Lebih besar dari 10-3 cm 

b. Antara 10-3 cm dan 10-5 cm 

c. Antara 10-7 cm dan 10-5 cm 

2. Diberikan reaksi pembuatan koloid sebagai berikut. 

i.   FeCl3(aq) + 3H2O(l)  →  Fe(OH)3(s) + 3HCl(aq) 

ii. 2H2(g) + SO2(g)  →  3S(s) + 2H2O(l) 

iii. 2AuCl3(aq) + 3SnCl2(g)  →  3SnCl4(aq) + 2Au 

iv.   As2O3(aq) + 3H2S(g)  →  As2S3(s) + 3H2O(l)   

v.   AgNO3(aq) + HCl(aq)  →  AgCl(s) + HNO3(aq) 

Dari reaksi di atas, yang merupakan reaksi hidrolisis adalah… 

a. i                          d. iv 

b. ii     e. v 

c. iii 

 

3. Perbedaan antara sistem koloid dengan suspensi adalah... 

a. koloid umunya bersifat tidak stabil, sedangkan suspensi stabil 

b. koloid terdiri atas dua zat, sedangkan suspensi terdiri atas satu zat 

c. koloid dapat disaring menggunakan penyaring ultra, sedangkan suspensi 

dapat disaring dengan penyaring biasa 

d. koloid bersifat meneruskan cahaya, sedangkan suspensi membelokkan 

cahaya 

e. koloid tidak bermuatan listrik, sedangkan suspensi bermuatan listrik 

 

4. Penghamburan berkas sinar dalam koloid disebut . . . 

a. Gerak brown          c. Efek Tyndall           e. Liofob 

b. Dispersi                 d. Liofil 

 

5. Jenis koloid yang fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya padat 

adalah . . . 

a. Emulsi padat         c. Sol padat                 e. Sol 

b. Busa padat             d. Aerosol 

6. Gerak zig-zag partikel koloid yang dapat diamati dengan mikroskop ultra 

disebut . . . 

a. Dialisis     b. Gerak brown     c. Efek Tyndall     d. Koagulasi    e.Dispersi 

d. Antara 10-5 cm dan 10-9 cm 

e. Lebih kecil dari 10-9 cm 
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7. Di antara zat berikut yang termasuk aerosol adalah . . . 

a. Kabut       b. Cat        c. Busa sabun      d. Jelly        e. Tinta printer 

 

8. Cat termasuk koloid jenis . . . 

a. Aerosol padat                 c. Sol cair          e. Aerosol cair 

b. Emulsi                            d. Liofil 

 

9. Sistem koloid yang partikel-partikelnya tidak dapat menarik molekul 

pelarutnya disebut . . . 

a. Liofil                            c. Dialisis                       e. Koagulasi 

b. Liofob                          d. Kondensasi 

  

10. Untuk membuat sol belerang dengan cara mengalirkan gas H2S ke dalam 

larutan SO2 dibutuhkan cara dengan reaksi . . . 

a. Kondensasi, reaksi redoks 

b. Dispersi, reaksi hidrolisis 

c. Kondensasi, reaksi hidrolisis 

d. Dispersi, reaksi redoks 

e. Kondensasi, reaksi dekomposisi rangkap. 

11. Sifat adsorbsi dalam kehidupan sehari-hari digunakan dalam proses… 

a. pembentukan delta 

b. pancaran sinar matahari ke bumi 

c. pengubahan lateks menjadi karet 

d. penjernihan gula tebu 

e. susu yang kadaluwarsa 

12. Contoh dari koloid liofil dalam sistem koloid adalah, kecuali . . . 

a. Kanji                   c. Agar-agar              e. Belerang 

b. Detergen             d. Protein 

13. Pemberian tawas dalam proses air minum dimaksudkan untuk . . . 

a. Mengendapkan partikel-partikel koloid agar air menjadi jernih 

b. Membunuh kuman yang berbahaya 

c. Menghilangkan bahan-bahan yang menyebabkan pencemaran air 

d. Menghilangkan bau tak sedap 

e. Memberikan rasa segar pada air 
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14. Buih cair adalah sistem dispersi dimana . . . 

a. Fase dispersinya padat dan mediumnya cair 

b. Fase dispersinya cair dan mediumnya gas 

c. Fase dispersinya gas dan mediumnya padat 

d. Fase dispersinya gas dan mediumnya cair 

e. Fase dispersinya cair dan mediumnya padat 

15. Minyak kelapa dan air tidak dapat bercampur dan terjadi dua lapisan yang 

tidak saling melarutkan. Emulsi akan terjadi bila campuran dikocok dan 

ditambah dengan . . . 

a. Air panas 

b. Es 

c. Air sabun 

d. Minyak tanah 

e. Larutan garam 

16. Koloid Fe(OH)3 akan terkoagulasi bila dicampur dengan koloid As2S3 

karena . . . 

a. Koloid As2S3 bersifat hidrofil 

b. Koloid As2S3 menyerap anion 

c. Kedua koloid berbeda muatan 

d. Kedua koloid bermuatan sama 

e. Koloid Fe(OH)3 bermuatan negatif 

17. Perhatikan tabel berikut! 

No Terdispersi Pendispersi Sistem koloid 

1 

2 

3 

4 

5 

Gas 

Padat 

Padat 

Cair 

Cair 

Cair 

Gas 

Cair 

Gas 

Cair 

Aerosol 

Sol 

Aerosol 

Aerosol 

Sol 
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Fase terdispersi, pendispersi, dan sistem koloid yang sesuai ditunjukkan oleh... 

a. 1 

b.  2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

18. Berikut ini beberapa fenomena sehari-hari yang menunjukkan sifat koloid 

dalam kehidupan. 

1. Proses cuci d–arah 

2. Kabut di pegunungan 

3. Pembentukan delta di muara sungai 

4. Pemutihan gula 

5. Proses kerja obat diare 

Sifat koagulasi dapat ditunjukkan dalam contoh kejadian nomor …. 

a. 1 

b.  2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

19. Pembuatan koloid dengan cara menggiling (menghancurkan) sehingga 

terbentuk koloid disebut . . . 

a. Kondensasi             c. Peptisasi                  e. Dialisis 

b. Mekanik                  d. Reaksi hidrolisis 

 

20. Perbedaan yang mendasar dari koloid liofil dan koloid liofob adalah terletak 

pada… 

a. gaya tarik-menarik antar fase terdispersi dan medium pendispersinya 

b. ukuran partikelnya 

c. gaya tolak-menolak antar fase terdispersi dan medium pendispersinya 

d. gaya tarik menarik antar fase terdispersinya 

e. gaya tolak-menolak antar medium pendispersinya 
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UJI VALIDITAS BUTIR SOAL 

No Responden 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Ahmad Nirwan 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 

2 Arisman Efendi 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 

3 Ayuni Rahmayani 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 

4 Miftahul Jannah 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 

5 Nandita 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 

6 Nisa Andrian 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 

7 Nova Rosdiana 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 

8 Nurul Halimah 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 

9 Rospita Fahmi W 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 

10 Sintia Ayu Andini 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

11 Siti Mariana 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 

12 Sulis Mayani 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 

13 Sulnia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 

14 Wahyu Hidayani 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 

15 Widia Wati 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 

 N=15  

 Soal Benar 2 13 2 2 3 2 12 2 3 3 11 3 11 12 12 

 Mp 16 10,15 16 16 16 16 10,75 16 16 14 9,636 14 10,27 9,667 9,667 

 Mt 10,933 

 St 2,5681 

 p 0,133 0,867 0,133 0,133 0,2 0,133 0,8 0,133 0,2 0,2 0,733 0,2 0,733 0,8 0,8 

 q 0,867 0,133 0,867 0,867 0,8 0,867 0,2 0,867 0,8 0,8 0,267 0,8 0,267 0,2 0,2 

 √p/q 0,396 2,553 0,396 0,396 0,5 0,396 2 0,396 0,5 0,5 1,656 0,5 1,656 2 2 

 (Mp-Mt)/St 1,973 -0,3 1,973 1,973 1,973 1,973 -0,07 1,973 1,973 1,194 -0,51 1,194 -0,26 -0,49 -0,49 

 rpbi 0,781 -0,77 0,781 0,781 0,986 0,781 -0,14 0,781 0,986 0,597 -0,84 0,597 -0,43 -0,98 -0,98 

 r tabel 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0.514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 

 Hasil V TV V V V V TV V V V TV V TV TV TV 
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No Responden 
Nomor Soal 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 Ahmad Nirwan 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

2 Arisman Efendi 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 

3 Ayuni Rahmayani 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

4 Miftahul Jannah 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

5 Nandita 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

6 Nisa Andrian 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

7 Nova Rosdiana 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

8 Nurul Halimah 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

9 Rospita Fahmi W 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

10 Sintia Ayu Andini 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

11 Siti Mariana 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

12 Sulis Mayani 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

13 Sulnia 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

14 Wahyu Hidayani 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

15 Widia Wati 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

 N=15  

 Soal Benar 12 2 2 2 3 3 12 2 2 11 2 2 12 2 2 

 Mp 9,667 16 16 16 16 14 9,677 16 16 9,727 16 16 10,25 16 16 

 Mt 10,933 

 St 2,5681 

 p 0,8 0,133 0,133 0,133 0,2 0,2 0,8 0,133 0,133 0,733 0,133 0,133 0,8 0,133 0,133 

 q 0,2 0,867 0,867 0,867 0,8 0,8 0,2 0,867 0,867 0,267 0,867 0,867 0,2 0,867 0,867 

 √p/q 2 0,396 0,396 0,396 0,5 0,5 2 0,396 0,396 1,656 0,396 0,396 2 0,396 0,396 

 (Mp-Mt)/St -0,49 1,973 1,973 1,973 1,973 1,194 -0,49 1,973 1,973 -0,47 1,973 1,973 -0,25 1,973 1,973 

 rpbi -0,98 0,781 0,781 0,781 0,986 0,597 -0,98 0,781 0,781 -0,78 0,781 0,781 -0,5 0,781 0,781 

 r tabel 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0.514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 

 Hasil TV V V V V V TV V V TV V V TV V V 
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Keterangan:  

V  : Soal valid 

TV  : Soal tidak valid 
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PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL 

Validitas soal pilihan ganda, dihitung dengan menggunakan rumus korelasi poin 

biserial: 

𝛾pbi =
𝑀𝑝 − 𝑀𝑡

𝑆𝑡
√

𝑝

𝑞
 

Keterangan: 

 𝛾pbi  = Koefisien korelasi biseral 

 𝑀𝑝  = Rerata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang   

    dicari validitasnya 

 Mt  = Rerata skor total 

 St = Standar deviasi dari skor total proporsi 

 p  = Proporsi siswa yang menjawab benar 

(𝑝 =  
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
) 

 q  = Proporsi siswa yang menjawab salah (q = 1 – p) 

Harga 𝛾pbi yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan harga rtabel pada taraf 

signifikan 5%. 

Butir soal dikatakan valid apabila harga 𝛾pbi lebih besar dari harga rtabel . 

Contoh perhitungan validitas soal  

1. Soal nomer 1 

a. Rata-rata nilai subjek berskor 1 (Mp) 

= 
16+16

2
  

= 
32

2
   = 16    

b. Rata skor total (X) atau Mt 

= 
10+16+16+10+9+10+10+16+10+9+9+10+10+10+9

15
  

= 
164

15
  =  10,933 

c. Proporsi subjek berskor 1 (p) 

=  
2

15
  = 0,133 
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d. Proporsi subjek berskor 0 (q) 

=  
13

15
  = 0,867 

e. Skor total (X) 

164 

f. St dari sekor total dapat dicari dengan rumus : 

𝑆𝑡 =
√𝑋2 −

(𝑋)2

𝑁
𝑁

  

Dari perhitungan diketahui bahwa : X2 = 1892 

          (X)2 = 26896 

       N = 15 

Selanjutnya dengan data yang sudah ada, lalu dimasukan ke dalam 

rumus sebagai berikut : 

𝑆𝐷 =  
√𝑋2 −

(𝑋)2

𝑁
𝑁

=  
√1892 −

(164)2

15
15

=  
√1892 −

26896
15

15
= 

 √
1892 − 1793,067

15
= √

98,933

15
=  √6,5955 = 2,5681 

 rpbi = 
Mp−Mt

St
 ×  √

p

q
   

rpbi =  
16−10,933

2,5681
 ×  √

0,133

0,867
=  

5,067

2,5681
 ×  √0,1534 = 1,973 ×

0,396 = 0.871  

r tabel= 0,514 

 rhitung > rtabel sehingga soal dinyatakan valid. 

 

 

 



 

175 
 

2. Soal nomer 2 

a. Rata-rata nilai subjek berskor 1 (Mp) 

= 
10+10+9+10+10+16+10+9+9+10+10+10+9

13
  

= 
132

13
   = 10,15   

b. Rata skor total (X) atau Mt 

= 
10+16+16+10+9+10+10+16+10+9+9+10+10+10+9

15
  

= 
164

15
  =  10,933 

c. Proporsi subjek berskor 1 (p) 

=  
13

15
  = 0,867 

d. Proporsi subjek berskor 0 (q) 

=  
13

15
  = 0,867 

e. Skor total (X) 

164 

f. St dari sekor total dapat dicari dengan rumus : 

𝑆𝑡 =
√𝑋2 −

(𝑋)2

𝑁
𝑁

  

Dari perhitungan diketahui bahwa : X2 = 1892 

          (X)2 = 26896 

       N = 15 

Selanjutnya dengan data yang sudah ada, lalu dimasukan ke dalam 

rumus sebagai berikut : 

𝑆𝐷 =  
√𝑋2 −

(𝑋)2

𝑁
𝑁

=  
√1892 −

(164)2

15
15

=  
√1892 −

26896
15

15
= 
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 √
1892 − 1793,067

15
= √

98,933

15
=  √6,5955 = 2,5681 

 rpbi = 
Mp−Mt

St
 ×  √

p

q
   

rpbi =  
10,15−10,933

2,5681
 ×  √

0,867

0,133
=  

−0,783

2,5681
 ×  √6,5187 = −0,3 ×

2,553 = −0,77  

r tabel= 0,514 

 rhitung < rtabel sehingga soal dinyatakan tidak valid. 
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UJI RELIABILITAS BUTIR SOAL 

N

o 
Responden 

Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Ahmad Nirwan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Arisman Efendi 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

3 Ayuni Rahmayani 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 

4 Miftahul Jannah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Nandita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Nisa Andrian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Nova Rosdiana 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Nurul Halimah 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

9 Rospita Fahmi W 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

10 Sintia Ayu Andini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Siti Mariana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Sulis Mayani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Sulnia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Wahyu Hidayani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Widia Wati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                      

Σ 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 

p 0,133 0,133 0,133 0,2 0,133 0,133 0,2 0,2 0,2 0,133 0,133 0,133 0,2 0,2 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 

q (1-p) 0,867 0,867 0,867 0,8 0,867 0,867 0,8 0,8 0,8 0,867 0,867 0,867 0,8 0,8 0,867 0,867 0,867 0,867 0,867 0,867 

p x q 0,115 0,115 0,115 0,16 0,115 0,115 0,16 0,16 0,16 0,115 0,115 0,115 0,16 0,16 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 

Σ(p x q) 2,57 

Vt 2,5681 

 Vt2 6,5955 
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PERHITUNGAN RELIABILITAS INSTRUMEN 

Reliabilitas soal pilihan ganda, dihitung dengan menggunakan rumus  

KR-20: 

𝑟11 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (

𝑉𝑡2 − ∑ 𝑝𝑞

𝑉𝑡2
) 

Keterangan: 

r11    = reliabilitas instrumen secara keseluruhan 

p     = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q     = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q = 1-p) 

Σpq = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

k     = banyaknya butir pertanyaan 

Vt2   = varians total 

 

Dik: 

𝑉𝑡2 =
∑ 𝑋𝑡2 − (∑ 𝑋𝑡)2

𝑘

𝑘
 

𝑉𝑡2 =
1892 − (164)2

15

15
 

𝑆2 =
1892 − 26896

15

15
 

𝑆2 =
1892 − 1793,067

15
 

𝑆2 =
98,933

15
 

𝑆2 = 6,5955 

𝑆 = √6,5955 

𝑆 = 2,5681 

∑ 𝑝𝑞 = 2,57 

 

Penyelesaian: 

𝑟11 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (

𝑉𝑡2 − ∑ 𝑝𝑞

𝑉𝑡2
) 

𝑟11 = (
20

20 − 1
) (

6,5955 − 2,57

6,5955
) 

𝑟11 = (
20

19
) (

4,0255

6,5955
) 

𝑟11 = 1,05 𝑥 0,668 

𝑟11 = 0,7014 
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Kriteria Reliabilitas Soal 
Harga r Keterangan 

0,00-0,20 Sangat rendah 

0,21-0,40 Rendah 

0,41-0,60 Sedang 

0,61-0,80 Tinggi 

0,81-1,00 Sangat tinggi 

 

Berdasarkan nilai r (0,7014) yang diperoleh dari perhitungan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa soal-soal yang ada memiliki reliabilitas dalam kategori tinggi. 
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REKAPITULASI NILAI 

TES AWAL (PRETEST) 

NO 
KELAS KONTROL (XI IPA 2) 

NO 
KELAS EKSPERIMEN (XI IPA 1) 

Responden Skor Nilai Responden Skor Nilai 

1 Abdul Kholik 4 20 1 Adieng Yulistiawan 5 25 

2 Alma Aswandini 5 25 2 Ahyar Hamidi 6 30 

3 Binuarda 6 30 3 Anis Febiani 9 45 

4 Dendi Sutiawan 7 35 4 Arpina Firdaus 1 5 

5 Didan Dimas Pantoza 6 30 5 Dita Charolin 3 15 

6 Eka Oktavia Damayanti 7 35 6 Dwi Tika Anggraini 6 30 

7 Hamdan Rodin 3 15 7 Hana Fitriati 5 25 

8 I Dewa Ayu Santika 3 15 8 Hazibullah 5 25 

9 I Gede Budiantara 8 40 9 Ika Muliani 7 35 

10 I Komang Tri Krisna 3 15 10 Jefri Malik 3 15 

11 I Made Indrawan 2 10 11 Juliana 9 45 

12 I Nyoman Sukadana T. 5 25 12 M. Jafar Sidik 3 15 

13 Ibadurahman Wahidy 7 35 13 Muhamad Rizal Idris 9 45 

14 Illiyyin Ahlinnuron 9 45 14 Munajar Hanafi 8 40 

15 Irwan Hadi Pratama 9 45 15 Muzri Marzuki 8 40 

16 Lilis Kiana 7 35 16 Nita Dewi 3 15 

17 Muhammad Ismu R. 4 20 17 Nurul Hidayani 3 15 

18 Muhammad Samsul Riadi 9 45 18 Pipit Handayani 7 35 

19 Ni Putu Sri Wulandari 5 25 19 Purna Irwanto 6 30 

20 Nyoman Ayu Ariani 5 25 20 Ristiandi 8 40 

21 Rahayu Lindasari 6 30 21 Rudi Hartono 8 40 

22 Rusdi Ramli 5 25 22 Selvia Hardini 2 10 

23 Wahyu Anggara Desa 3 15 23 Sri Andayani 3 15 

24 Widiatun Aulia 8 40 24 Yusup Riadi 5 25 

25 Yuliani 5 25 25 Zikiria Cahyani 5 25 

Nilai total 705 Nilai total 685 

Rata-rata 28,2 Rata-rata 27,4 

Nilai tertinggi 45 Nilai tertinggi 45 

Nilai terendah 10 Nilai terendah 5 
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PERHITUNGAN KETUNTASAN KLASIKAL NILAI PRETEST 

 

Ketuntasan klasikal = 
jumlah siswa tuntas

jumlah seluruh siswa
 𝑥 100% 

Keterangan: KKM = 75 

a. Kelas kontrol 

Ketuntasan klasikal = 
0

25
 𝑥 100% 

                   = 0% 

b. Kelas eksperimen 

Ketuntasan klasikal = 
0

25
 𝑥 100% 

          = 0% 
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REKAPITULASI NILAI 

TES AKHIR (POSTTEST) 

NO KELAS KONTROL (XI IPA 2) NO KELAS EKSPERIMEN (XI IPA 1) 

Responden Skor Nilai Responden Skor Nilai 

1 Abdul Kholik 16 80 1 Adieng Yulistiawan 16 80 

2 Alma Aswandini 15 75 2 Ahyar Hamidi 11 55 

3 Binuarda 14 70 3 Anis Febiani 17 85 

4 Dendi Sutiawan 8 40 4 Arpina Firdaus 15 75 

5 Didan Dimas Pantoza 11 55 5 Dita Charolin 19 95 

6 Eka Oktavia Damayanti 16 80 6 Dwi Tika Anggraini 15 75 

7 Hamdan Rodin 10 50 7 Hana Fitriati 12 60 

8 I Dewa Ayu Santika 16 80 8 Hazibullah 19 95 

9 I Gede Budiantara 12 40 9 Ika Muliani 17 85 

10 I Komang Tri Krisna 12 60 10 Jefri Malik 14 70 

11 I Made Indrawan 10 50 11 Juliana 16 80 

12 I Nyoman Sukadana T. 13 65 12 M. Jafar Sidik 18 90 

13 Ibadurahman Wahidy 11 55 13 Muhamad Rizal Idris 14 70 

14 Illiyyin Ahlinnuron 14 70 14 Munajar Hanafi 16 80 

15 Irwan Hadi Pratama 14 70 15 Muzri Marzuki 14 70 

16 Lilis Kiana 9 45 16 Nita Dewi 13 65 

17 Muhammad Ismu R. 15 75 17 Nurul Hidayani 17 85 

18 Muhammad Samsul Riadi 9 45 18 Pipit Hindrayani 14 70 

19 Ni Putu Sri Wulandari 14 70 19 Purna Irwanto 15 75 

20 Nyoman Ayu Ariani 14 70 20 Ristiandi 17 85 

21 Rahayu Lindasari 14 70 21 Rudi Hartono 13 65 

22 Rusdi Ramli 17 85 22 Selvia Hardini 14 70 

23 Wahyu Anggara Desa 9 45 23 Sri Andayani 16 80 

24 Widiatun Aulia 15 75 24 Yusup Riadi 17 85 

25 Yuliani 15 75 25 Zikiria Cahyani 10 50 

Nilai total 1595 Nilai total 1895 

Rata-rata 63,8 Rata-rata 75,8 

Nilai tertinggi 85 Nilai tertinggi 95 

Nilai terendah 40 Nilai terendah 50 
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PERHITUNGAN KETUNTASAN KLASIKAL NILAI POSTTEST 

 

Ketuntasan klasikal = 
jumlah siswa tuntas

jumlah seluruh siswa
 𝑥 100% 

Keterangan: KKM = 75  

a. Kelas kontrol 

Ketuntasan klasikal = 
8

25
 𝑥 100% 

                   = 32% 

b. Kelas eksperimen 

Ketuntasan klasikal = 
15

25
 𝑥 100% 

          

        = 60% 
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PERHITUNGAN NORMALITAS HASIL GAIN PRETEST-POSTTEST 

KELAS XI IPA 2 (KELAS KONTROL) 

 

Diketahui : 

Gain tertinggi  : 65 

Gain terendah   : 0   

Gain total  : 890 

Jumlah responden  : 25 

∑ (X – X̅)2  : 8016 

 

a. Rata-rata (�̅�)  

�̅� = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 

   = 
890

25
 

   = 35.6 

b. Standar deviasi   

S = √
∑(𝑥−𝑥)̅̅ ̅2

𝑛−1
 

        = √
8016

24
 

        = 18,27 

c. Menentukan rentang (r) 

r = Skor tertinggi – Skor terendah 

r = 65 – 0 = 65 

d. Menentukan banyaknya kelas (k) 

k = 1 + 3,3 log 25 

k = 1 + 3,3 log 25 

k = 1 + 3,3 x 1,39 

k = 5,59 ≈ 6  

e. Menentukan panjang kelas (p) 

p = r/k 

p = 65/6 

p = 10,83≈ 11  

f. Membuat daftar frekuensi yang diharapkan 

 Menentukan batas nyata 

 Mencari nilai Z skor untuk batas kelas interval (
𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎−�̅�

𝑆
)  
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 Mencari batas luas daerah dari tabel kurva normal 

 Mencari luas daerah tiap kelas interval 

 Mencari frekuensi yang diharapkan (𝑓ℎ =
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ x 𝑛

100
) 

 Mencari Chi kuadrat hitung (𝑥ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 ) 

g. Menentukan dk 

dk = k - 1 = 6 - 1 = 5 

No Interval batas 

nyata 

z score batas 

luas 

luas 

daerah 

fo fh (fo-

fh)^2/fh 

  -0,5 -1,97 47,56     

1 0-11    7,07 4 1,76 2,8509 

  11,5 -1,31 40,49     

2 Des-23    15,95 1 3,98 2,2312 

  23,5 -0,66 24,54     

3 24-35    24,14 6 6,03 0,0001 

  35,5 -0,01 0,4     

4 36-47    -23,82 8 5,95 0.701 

  47,5 0,65 24,22     

5 48-59    -16,27 3 4,06 0,2767 

  59,5 1,31 40,49     

6 60-71    -7,01 3 1,75 0,8928 

  71,5 1,96 47,5     

Total Chi Kuadrat 6,958 

      

 

Dalam perhitungan ditemukan Chi Kuadrat hitung = 6,958. Selanjutnya harga Chi 

Kuadrat tabel dengan dk (derajat kebebasan) 6 – 1 = 5 dan kesalahan yang telah ditetapkan = 

5%, berdasarkan tabel Chi Kuadrat didapatkan harga Chi Kuadrat tabel = 11,07. Karena 

harga Chi Kuadrat Hitung (9,4928) < Chi Kuadrat Tabel (11,07), maka distribusi data nilai 

statistik 25 siswa dapat dinyatakan terdistribusi normal. 
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PERHITUNGAN NORMALITAS HASIL GAIN PRETEST-POSTTEST 

KELAS XI IPA 1 (KELAS EKSPERIMEN) 

 

Diketahui : 

Gain tertinggi  : 80 

Gain terendah   : 25   

Gain total  : 1210 

Jumlah responden  : 25 

∑ (X – X̅)2  : 6986 

 

a. Rata-rata (�̅�)  

�̅� = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 

   = 
1210

25
 

   = 48,4 

b. Standar deviasi   

S = √
∑(𝑥−𝑥)̅̅ ̅2

𝑛−1
 

        = √
6986

24
 

        = 17,06 

c. Menentukan rentang (r) 

r = Skor tertinggi – Skor terendah 

r = 80 – 25 = 55 

d. Menentukan banyaknya kelas (k) 

k = 1 + 3,3 log 25 

k = 1 + 3,3 log 25 

k = 1 + 3,3 x 1,39 

k = 5,59 ≈ 6  

e. Menentukan panjang kelas (p) 

p = r/k 

p = 55/6 

p = 9,16≈ 9  

f. Membuat daftar frekuensi yang diharapkan 

 Menentukan batas nyata 

 Mencari nilai Z skor untuk batas kelas interval (
𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎−�̅�

𝑆
)  
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 Mencari batas luas daerah dari tabel kurva normal 

 Mencari luas daerah tiap kelas interval 

 Mencari frekuensi yang diharapkan (𝑓ℎ =
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ x 𝑛

100
) 

 Mencari Chi kuadrat hitung (𝑥ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 ) 

g. Menentukan dk 

dk = k - 1 = 6 - 1 = 5 

No Interval batas 

nyata 

z score batas 

luas 

luas 

daerah 

fo fh (fo-

fh)^2/fh 

  23,5 -1,45 42,65     

1 24-33    11,87 6 2,96 1,5402 

  33,5 -0,87 30,78     

2 34-43    19,75 5 4,93 0,0009 

  43,5 -0,28 11,03     

3 44-53    -0,38 5 0,09 4,8216 

  53,5 0,29 11,41     

4 54-63    -19,65 4 4,91 0,207 

  63,5 0,88 31,06     

5 64-73    -11,86 3 2,96 0,0005 

  73,5 1,47 42,92     

6 74-83    -5,06 2 1,26 0,2738 

  83,5 2,05 47,98     

Total Chi Kuadrat 6,844 

      

 

Dalam perhitungan ditemukan Chi Kuadrat hitung = 6,844. Selanjutnya harga Chi 

Kuadrat tabel dengan dk (derajat kebebasan) 6 – 1 = 5 dan kesalahan yang telah ditetapkan = 

5%, berdasarkan tabel Chi Kuadrat didapatkan harga Chi Kuadrat tabel = 11,07. Karena 

harga Chi Kuadrat Hitung (9,4928) < Chi Kuadrat Tabel (11,07), maka distribusi data nilai 

statistik 25 siswa dapat dinyatakan terdistribusi normal. 
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PERHITUNGAN HOMOGENITAS 

HASIL GAIN PRETEST-POSTTEST 

 Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas varians dicari dengan menggunakan rumus uji-F. 

Tabel Data Nilai Gain Pretest-Posttest kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2  

No Nilai (𝒙𝟏−𝒙𝒊) (𝒙𝟐−𝒙𝒊) (𝒙𝟏−𝒙𝒊)
𝟐 (𝒙𝟐−𝒙𝒊)

𝟐 

X1 X2 

1 55 60 
6,6 24,4 43,56 595,36 

2 25 50 
-23,4 14,4 547,56 207,36 

3 40 40 
-8,4 4,4 70,56 19,36 

4 70 5 
21,6 -30,6 466,56 936,36 

5 80 25 
31,6 -10,6 998,56 112,36 

6 45 45 
-3,4 9,4 11,56 88,36 

7 35 35 
-13,4 -0,6 179,56 0,36 

8 70 65 
21,6 29,4 466,56 864,36 

9 50 0 
1,6 -35,6 2,56 1267,36 

10 55 45 
6,6 9,4 43,56 88,36 

11 35 40 
-13,4 4,4 179,56 19,36 

12 75 40 
26,6 4,4 707,56 19,36 

13 25 20 
-23,4 -15,6 547,56 243,36 

14 40 25 
-8,4 -10,6 70,56 112,36 

15 30 25 
-18,4 -10,6 338,56 112,36 

16 50 10 
1,6 -25,6 2,56 655,36 

17 70 55 
21,6 19,4 466,56 376,36 

18 35 0 
-13,4 -35,6 179,56 1267,36 

19 45 45 
-3,4 9,4 11,56 88,36 

20 45 45 
-3,4 9,4 11,56 88,36 

21 25 40 
-23,4 4,4 547,56 19,36 

22 60 60 
11,6 24,4 134,56 595,36 

23 65 30 
16,6 -5,6 275,56 31,36 
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24 60 35 
11,6 -0,6 134,56 0,36 

25 25 50 
-23,4 14,4 547,56 207,36 

 𝒙𝒊=48,4 𝒙𝒊=35,6   ∑=6986 ∑=8016 

 

Perhitungan Uji Homogenitas Varians Sampel 

1. Kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2 

Diketahui: 

 �̅�1 = 48,4 

 �̅�2 = 35,6 

∑(𝑥1 − �̅�𝑖)
2

= 6986 

∑(𝑥2 − �̅�𝑖)
2

= 8016 

N1 = 25 

N2 = 25 

 Perhitungan Varians Kedua Sampel 

a. Varians untuk Kelas XI IPA 1 

𝑆1
2 =

∑(𝑥1 − �̅�𝑖)
2

𝑁1 − 1
 

 = 
6986

25−1
 

 = 291,08 
 

b. Varians untuk Kelas XI IPA 2 

𝑆2
2 =

∑(𝑥2 − �̅�𝑖)
2

𝑁2 − 1
 

 = 
8016

25−1
 

 = 334 
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 Perhitungan Statistik Uji F 
 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑆2

2

𝑆1
2 

 

 =
334

291,08
= 1,147 

 

 Mencari F tabel 

dk pembilang = 25 – 1 = 24 

dk penyebut   = 25 – 1 = 24 

Pada taraf signifikan 5% diperoleh Ftabel sebesar 1,98. Fhitung (1,147) < 

Ftabel (1,98) yang berarti kelas XI IPA 1 dan kelas XI IPA 2 mempunyai 

varians homogen. 
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GAIN UJI-T  

Data Hasil Penelitian 

Kelas Eksperimen (XI IPA 1) 

No urut 
siswa 

XI IPA 1  

tes awal 
(X1) 

tes akhir 
(X2) 

gain 
(X) 

X² 

1 25 80 55 3025 

2 30 55 25 625 

3 45 85 40 1600 

4 5 75 70 4900 

5 15 95 80 6400 

6 30 75 45 2025 

7 25 60 35 1225 

8 25 95 70 4900 

9 35 85 50 2500 

10 15 70 55 3025 

11 45 80 35 1225 

12 15 90 75 5625 

13 45 70 25 625 

14 40 80 40 1600 

15 40 70 30 900 

16 15 65 50 2500 

17 15 85 70 4900 

18 35 70 35 1225 

19 30 75 45 2025 

20 40 85 45 2025 

21 40 65 25 625 

22 10 70 60 3600 

23 15 80 65 4225 

24 25 85 60 3600 

25 25 50 25 625 

Total 685 1895 1210 65550 

Rata-
rata 

27,4 75,8 48,4   
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Kelas Kontrol (XI IPA 2) 

No urut 
siswa 

XI IPA 2  

tes awal 
(Y1) 

tes akhir 
(Y2) 

gain 
(Y) 

Y² 

1 20 80 60 3600 

2 25 75 50 2500 

3 30 70 40 1600 

4 35 40 5 25 

5 30 55 25 625 

6 35 80 45 2025 

7 15 50 35 1225 

8 15 80 65 4225 

9 40 40 0 0 

10 15 60 45 2025 

11 10 50 40 1600 

12 25 65 40 1600 

13 35 55 20 400 

14 45 70 25 625 

15 45 70 25 625 

16 35 45 10 100 

17 20 75 55 3025 

18 45 45 0 0 

19 25 70 45 2025 

20 25 70 45 2025 

21 30 70 40 1600 

22 25 85 60 3600 

23 15 45 30 900 

24 40 75 35 1225 

25 25 75 50 2500 

Total 705 1595 890  

Rata-
rata 

28,2 63,8 35,6  

 

Diketahui:  

 
MX     = 48,4 

MY     = 35,6 

∑ X    = 1210 

∑ Y     =890 
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∑ 𝑋2   = 65550 

∑ 𝑌2   = 39700 

NX     = 25 

NY     = 25 

 

Ho : model pembelajaran Quantum Learning tidak memberikan pengaruh lebih 

baik daripada model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar kimia 

materi sistem koloid pada siswa kelas XI IPA SMAN 2 Narmada tahun 

pelajaran 2017/2018.  

Ha : model pembelajaran Quantum Learning memberikan pengaruh lebih baik 

daripada model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar kimia 

materi sistem koloid pada siswa kelas XI IPA SMAN 2 Narmada tahun 

pelajaran 2017/2018. 

Kaidah pengambilan kesimpulan: 

Jika thitung < ttabel pada taraf signifikan 5% maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 MX   = 
∑ X

𝑁𝑋
  = 

1210

25
 = 48,4    

 ∑ X2 = ∑ X̅2 - 
(∑ X)2

𝑁𝑋
 

        = 65550 - 
(1210)2

25
 

         = 65550 - 
1464100

25
 

        = 65550 – 58564 

       = 6986 

 MY   = 
∑ Y

𝑁𝑌
  = 

890

25
  = 35,6 

 ∑ Y2 = ∑ Y̅2 - 
(∑ Y)2

𝑁𝑌
 

            = 39700 - 
(890)2

25
 

         = 39700 - 
792100

25
 

       = 39700 – 31684 

        = 8016 
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Sehingga:  

𝑡 =  
[𝑀𝑋 − 𝑀𝑌]

√(
∑ 𝑋2 + ∑ 𝑌2

𝑁𝑋 + 𝑁𝑌 − 2
) (

1
𝑁𝑋

+
1

𝑁𝑌
)

 

   𝑡 = 
[48,4 −35,6]

√
6986 + 8016 

25+25−2
 (

1

25
+

1

25
) 

 

   𝑡 = 
12,8

√
10002

48
 (0,08)

 

  𝑡 = 
12,8

√208,375 (0,08)
 

   𝑡 =  
12,8

√16,67
 

   𝑡 = 
12,8

4,08
 

   𝑡 = 3,137 

Uji hipotesis yang digunakan adalah uji satu pihak (uji pihak kanan) dengan taraf 

signifikan 5%. 

dk = NX + NY – 2 = 25 + 25 – 2 = 48  

Jadi, ttabel dengan dk = 48 dan taraf signifikan 5% untuk uji pihak kanan adalah 

1,684. 

Ho diterima jika thitung < ttabel  

Ho ditolak jika thitung > ttabel 

Kesimpulan: thitung (3,137) > ttabel (1,684) maka Ho ditolak dan Ha diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Quantum Learning 

memberikan pengaruh lebih baik daripada model pembelajaran konvensional 

terhadap hasil belajar kimia materi sistem koloid pada siswa kelas XI IPA SMAN 

2 Narmada tahun pelajaran 2017/2018. 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA KELAS EKSPERIMEN 

Nama Sekolah :     SMAN 2 Narmada  Mata Pelajaran :   KIMIA 

Kelas 

 

 

:     XI IPA 1 Pertemuan Ke- 

 

 

:   1 

 

 

 

Petunjuk pengisian lembar observasi: 

4    :  Baik Sekali 

3    :  Baik 

2    :  Cukup 

1    :  Kurang 

Pernyataan Skor 

4 3 2 1 

1. Siswa tertarik terhadap apersepsi yang diberikan  √   

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi 

yang akan dipelajari 

 √   

3. Siswa mengajukan pertanyaan atau pernyataan kepada 

guru 

 √   

4. Siswa merespons pertanyaan atau pernyataan dari 

guru. 

 √   

5. Siswa mendengarkan penjelasan guru  √   

6. Siswa berkumpul bersama teman kelompoknya  √   

7. Siswa melakukan praktikum sederhana dan 

mendiskusikan Lembar Kegiatan Perserta Didik 

(LKPD)  bersama kelompoknya. 

 √   

8. Siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka di 

depan kelas. 

 √   

9. Siswa mengumpulkan hasil diskusi. 

  

 √   

10. Siswa tidak menunjukkan tanda-tanda stress selama 

pembelajaran berlangsung. 

 √   

Jumlah Skor Per Kategori Rentang  30   
Jumlah Skor Perolehan 30 

Komentar/Saran: 

Narmada,     Mei  2018 

 

 

Observer, 

 

 

 

( Lara Pebriana ) 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA KELAS EKSPERIMEN 

Nama Sekolah :     SMAN 2 Narmada  Mata Pelajaran :   KIMIA 

Kelas 

 

 

:     XI IPA 1 Pertemuan Ke- 

 

 

:   2 

 

 

 

Petunjuk pengisian lembar observasi: 

4    :  Baik Sekali 

3    :  Baik 

2    :  Cukup 

1    :  Kurang 

Pernyataan Skor 

4 3 2 1 

11. Siswa tertarik terhadap apersepsi yang diberikan  √   

12. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi 

yang akan dipelajari 

 √   

13. Siswa mengajukan pertanyaan atau pernyataan kepada 

guru 

 √   

14. Siswa merespons pertanyaan atau pernyataan dari 

guru. 

 √   

15. Siswa mendengarkan penjelasan guru  √   

16. Siswa berkumpul bersama teman kelompoknya  √   

17. Siswa melakukan praktikum sederhana dan 

mendiskusikan Lembar Kegiatan Perserta Didik 

(LKPD)  bersama kelompoknya. 

 √   

18. Siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka di 

depan kelas. 

 √   

19. Siswa mengumpulkan hasil diskusi. 

  

 √   

20. Siswa tidak menunjukkan tanda-tanda stress selama 

pembelajaran berlangsung. 

 √   

Jumlah Skor Per Kategori Rentang  30   
Jumlah Skor Perolehan 30 

Komentar/Saran: 

Narmada,     Mei  2018 

 

 

Observer, 

 

 

 

( Lara Pebriana ) 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA KELAS EKSPERIMEN 

Nama Sekolah :     SMAN 2 Narmada  Mata Pelajaran :   KIMIA 

Kelas 

 

 

:     XI IPA 1 Pertemuan Ke- 

 

 

:   3 

 

 

 

Petunjuk pengisian lembar observasi: 

4    :  Baik Sekali 

3    :  Baik 

2    :  Cukup 

1    :  Kurang 

Pernyataan Skor 

4 3 2 1 

21. Siswa tertarik terhadap apersepsi yang diberikan  √   

22. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi 

yang akan dipelajari 

 √   

23. Siswa mengajukan pertanyaan atau pernyataan kepada 

guru 

  √  

24. Siswa merespons pertanyaan atau pernyataan dari 

guru. 

 √   

25. Siswa mendengarkan penjelasan guru  √   

26. Siswa berkumpul bersama teman kelompoknya  √   

27. Siswa melakukan praktikum sederhana dan 

mendiskusikan Lembar Kegiatan Perserta Didik 

(LKPD)  bersama kelompoknya. 

 √   

28. Siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka di 

depan kelas. 

 √   

29. Siswa mengumpulkan hasil diskusi. 

  

 √   

30. Siswa tidak menunjukkan tanda-tanda stress selama 

pembelajaran berlangsung. 

 √   

Jumlah Skor Per Kategori Rentang  27 2  
Jumlah Skor Perolehan 29 

Komentar/Saran: 

Narmada,     Mei  2018 

 

 

Observer, 

 

 

 

( Fitrianingsih ) 
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Perhitungan Persentase Nilai Rata-Rata Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen 

Tabel Kriteria Aktivitas Siswa 

Nilai Rata-rata Kriteria 

76% < NR ≤ 100% Sangat baik 

51% < NR ≤ 75% Baik 

26% < NR ≤ 50% Cukup 

0% < NR ≤ 25% Kurang baik 

(Hadi dalam Ulfaira dkk, 2015:131) 

Dari data di atas diperoleh nilai akhir hasil observasi aktivitas siswa sebagai berikut: 

1. Persentase nilai rata-rata pertemuan 1  

Nilai rata-rata = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 

                       = 
30

40
 𝑥 100% 

                       = 75% (Kriteria Baik) 

2. Persentase nilai rata-rata pertemuan 2 

Nilai rata-rata = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 

                       = 
30

40
 𝑥 100% 

                       = 75% (Kriteria Baik) 

3. Persentase nilai rata-rata pertemuan 3 

Nilai rata-rata = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 ᵮ𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 

                       = 
29

40
 𝑥 100% 

                = 72% (Kriteria Baik) 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU KELAS EKSPERIMEN 

Pertemuan 1 

Petunjuk pengisian lembar observasi: 

4    :  Baik Sekali 

3    :  Baik 

2    :  Cukup 

1    :  Kurang 

No Indikator/Deskriptor 

Skor 

4 3 2 1 

1.  
Pendahuluan proses pembelajaran 

 

a. Memberikan apersepsi kepada siswa 

 

√  

 

b. Menyampaikan pokok bahasan yang akan dibahas  √   

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran  √   

d. Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran  √   

2. Pengaturan kegiatan pembelajaran 

 

e. Meminta siswa untuk memeperhatikan penjelasan 

guru 

 

 √ 

 

f. Menjelaskan materi yang disampaikan  √   

g. Meminta siswa untuk bertanya apabila ada hal 

yang belum dimengerti 

 
 √ 

 

h. Guru membagikan LKPD kepada masing-masing 

individu 

 
 √ 

 

i. Membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang  √   

3. Membimbing siswa dalam kegiatan pembelajaran 

 

j. Mengontrol siswa dalam melakukan praktikum 

sederhana 

 

√  

 

k. Membimbing siswa dalam kegiatan diskusi 

kelompok 

 
√  
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No Indikator/Deskriptor 

Skor 

4 3 2 1 

l. Mengontrol siswa yang kesulitan dalam 

pembelajaran serta siswa yang pasif selama 

diskusi kelompok 

 

√  

 

 m. Guru mengontrol jalannya pembelajaran   √  

4. Pemberian umpan balik terhadap hasil diskusi 

 

n. Meminta perwakilan dari masing-masing 

kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya 

 

√  

 

o. Meminta kelompok lain untuk menganggapi 

jawaban dari kelompok yang telah presentasi 

 
√  

 

p. Memberikan komentar dan penguatan terhadap 

hasil jawaban siswa 

 
√  

 

5. Menutup pembelajaran 

 

q. Meminta siswa untuk menyampaikan kesimpulan 

 

 √ 

 

r. Memberikan penguatan terhadap kesimpulan 

siswa 

 
√  

 

s. Memberikan memberitahu materi selanjutnya  √   

 Jumlah Skor Per Kategori Rentang  42 10  

 Jumlah Skor Perolehan 52 

 

Komentar/Saran : 

 

Narmada,     Mei 2018 

 

 

 

 

 

Observer, 

 

 

 

 

( Lara Pebriana ) 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU KELAS EKSPERIMEN 

Pertemuan 2 

Petunjuk pengisian lembar observasi: 

4    :  Baik Sekali 

3    :  Baik 

2    :  Cukup 

1    :  Kurang 

No Indikator/Deskriptor 

Skor 

4 3 2 1 

1.  
Pendahuluan proses pembelajaran 

 

a. Memberikan apersepsi kepada siswa 

 

√  

 

b. Menyampaikan pokok bahasan yang akan 

dibahas 

 
√  

 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran  √   

d. Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran  √   

2. Pengaturan kegiatan pembelajaran 

 

e. Meminta siswa untuk memeperhatikan 

penjelasan guru 

 

 √ 

 

f. Menjelaskan materi yang disampaikan  √   

g. Meminta siswa untuk bertanya apabila ada hal 

yang belum dimengerti 

 
 √ 

 

h. Guru membagikan LKPD kepada masing-

masing individu 

 
 √ 

 

i. Membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 

orang 

 
√  

 

3. Membimbing siswa dalam kegiatan pembelajaran 

 

j. Mengontrol siswa dalam melakukan 

praktikum sederhana 

 

√  

 



 

202 
 

No Indikator/Deskriptor 

Skor 

4 3 2 1 

k. Membimbing siswa dalam kegiatan diskusi 

kelompok 

 
√  

 

l. Mengontrol siswa yang kesulitan dalam 

pembelajaran serta siswa yang pasif selama 

diskusi kelompok 

 

√  

 

 m. Guru mengontrol jalannya pembelajaran   √  

4. Pemberian umpan balik terhadap hasil diskusi 

 

n. Meminta perwakilan dari masing-masing 

kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya 

 

√  

 

o. Meminta kelompok lain untuk menganggapi 

jawaban dari kelompok yang telah presentasi 

 
√  

 

p. Memberikan komentar dan penguatan 

terhadap hasil jawaban siswa 

 
 √ 

 

5. Menutup pembelajaran 

 

q. Meminta siswa untuk menyampaikan 

kesimpulan 

 

 √ 

 

r. Memberikan penguatan terhadap kesimpulan 

siswa 

 
√  

 

s. Memberikan memberitahu materi selanjutnya  √   

 Jumlah Skor Per Kategori Rentang  39 11  

 Jumlah Skor Perolehan 50 

 

Komentar/Saran : 

 

Narmada,     Mei 2018 

 

 

 

 

Observer, 

 

 

 

 

( Lara Pebriana ) 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU KELAS EKSPERIMEN 

Pertemuan 3 

Petunjuk pengisian lembar observasi: 

4    :  Baik Sekali 

3    :  Baik 

2    :  Cukup 

1    :  Kurang 

No Indikator/Deskriptor 

Skor 

4 3 2 1 

1.  
Pendahuluan proses pembelajaran 

 

a. Memberikan apersepsi kepada siswa 

 

√  

 

b. Menyampaikan pokok bahasan yang akan 

dibahas 

 
√  

 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran  √   

d. Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran  √   

2. Pengaturan kegiatan pembelajaran 

 

e. Meminta siswa untuk memeperhatikan 

penjelasan guru 

 

 √ 

 

f. Menjelaskan materi yang disampaikan  √   

g. Meminta siswa untuk bertanya apabila ada hal 

yang belum dimengerti 

 
 √ 

 

h. Guru membagikan LKPD kepada masing-

masing individu 

 
 √ 

 

i. Membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 

orang 

 
√  
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No Indikator/Deskriptor 

Skor 

4 3 2 1 

3. Membimbing siswa dalam kegiatan pembelajaran 

 

j. Mengontrol siswa dalam melakukan 

praktikum sederhana 

 

√  

 

k. Membimbing siswa dalam kegiatan diskusi 

kelompok 

 
√  

 

l. Mengontrol siswa yang kesulitan dalam 

pembelajaran serta siswa yang pasif selama 

diskusi kelompok 

 

√  

 

 m. Guru mengontrol jalannya pembelajaran   √  

4. Pemberian umpan balik terhadap hasil diskusi 

 

n. Meminta perwakilan dari masing-masing 

kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya 

 

√  

 

o. Meminta kelompok lain untuk menganggapi 

jawaban dari kelompok yang telah presentasi 

 
√  

 

p. Memberikan komentar dan penguatan 

terhadap hasil jawaban siswa 

 
 √ 

 

5. Menutup pembelajaran 

 

q. Meminta siswa untuk menyampaikan 

kesimpulan 

 

 √ 

 

r. Memberikan penguatan terhadap kesimpulan 

siswa 

 
√  

 

s. Memberikan memberitahu materi selanjutnya  √   

 Jumlah Skor Per Kategori Rentang  39 11  

 Jumlah Skor Perolehan 50 

 

Komentar/Saran : 

 

Narmada,     Mei 2018 

 

 

Observer, 

 

 

 

( Lara Pebriana ) 
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Perhitungan Persentase Nilai Rata-Rata Aktivitas Guru Kelas Eksperimen 

Tabel Kriteria Aktivitas Guru 

Nilai Rata-rata Kriteria 

76% < NR ≤ 100% Sangat baik 

51% < NR ≤ 75% Baik 

26% < NR ≤ 50% Cukup 

0% < NR ≤ 25% Kurang baik 

(Hadi dalam Ulfaira dkk, 2015:131) 

Dari data di atas diperoleh nilai akhir hasil observasi aktivitas guru sebagai berikut: 

1. Persentase nilai rata-rata pertemuan 1  

Nilai rata-rata = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 

                       = 
52

76
 𝑥 100% 

                       = 68% (Kriteria Baik) 

2. Persentase nilai rata-rata pertemuan 2 

Nilai rata-rata = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 

                       = 
50

76
 𝑥 100% 

                       = 65% (Kriteria Baik) 

3. Persentase nilai rata-rata pertemuan 3 

Nilai rata-rata = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 

                       = 
50

76
 𝑥 100% 

                = 65% (Kriteria Baik) 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA KELAS KONTROL 

Nama Sekolah :     SMAN 2 Narmada  Mata Pelajaran :   KIMIA 

Kelas 

 

 

:     XI IPA 2 Pertemuan Ke- 

 

 

:   1 

 

 

 

Petunjuk pengisian lembar observasi: 

4    :  Baik Sekali 

3    :  Baik 

2    :  Cukup 

1    :  Kurang 

Pernyataan Skor 

4 3 2 1 

1. Siswa tertarik terhadap apersepsi yang diberikan  √   

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi 

yang akan dipelajari 

 √   

3. Siswa mengajukan pertanyaan atau pernyataan kepada 

guru 

  √  

4. Siswa merespons pertanyaan atau pernyataan dari 

guru. 

  √  

5. Siswa berkumpul bersama teman kelompoknya   √  

6. Siswa mendiskusikan Lembar Kegiatan Perserta 

Didik (LKPD)  bersama kelompoknya. 

 √   

7. Siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka di 

depan kelas. 

 √   

8. Siswa mengumpulkan hasil diskusi. 

  

 √   

9. Siswa tidak menunjukkan tanda-tanda stress selama 

pembelajaran berlangsung. 
 √   

Jumlah Skor Per Kategori Rentang  18 6  
Jumlah Skor Perolehan 24 

Komentar/Saran: 

Narmada,     Mei  2018 

 

 

 

Observer, 

 

 

 

 

(Lara Febriana ) 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA KELAS KONTROL 

Nama Sekolah :     SMAN 2 Narmada  Mata Pelajaran :   KIMIA 

Kelas 

 

 

:     XI IPA 2 Pertemuan Ke- 

 

 

:   2 

 

 

 

Petunjuk pengisian lembar observasi: 

4    :  Baik Sekali 

3    :  Baik 

2    :  Cukup 

1    :  Kurang 

Pernyataan Skor 

4 3 2 1 

1. Siswa tertarik terhadap apersepsi yang diberikan  √   

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi 

yang akan dipelajari 

 √   

3. Siswa mengajukan pertanyaan atau pernyataan kepada 

guru 

  √  

4. Siswa merespons pertanyaan atau pernyataan dari 

guru. 

  √  

5. Siswa berkumpul bersama teman kelompoknya   √  

6. Siswa mendiskusikan Lembar Kegiatan Perserta 

Didik (LKPD)  bersama kelompoknya. 

 √   

7. Siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka di 

depan kelas. 

 √   

8. Siswa mengumpulkan hasil diskusi. 

  

 √   

9. Siswa tidak menunjukkan tanda-tanda stress selama 

pembelajaran berlangsung. 
 √   

Jumlah Skor Per Kategori Rentang  18 6  
Jumlah Skor Perolehan 24 

Komentar/Saran: 

Narmada,     Mei 2018 

 

 

 

Observer, 

 

 

 

 

( Fitrianingsih ) 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA KELAS KONTROL 

Nama Sekolah :     SMAN 2 Narmada  Mata Pelajaran :   KIMIA 

Kelas 

 

 

:     XI IPA 2 Pertemuan Ke- 

 

 

:   3 

 

 

 

Petunjuk pengisian lembar observasi: 

4    :  Baik Sekali 

3    :  Baik 

2    :  Cukup 

1    :  Kurang 

Pernyataan Skor 

4 3 2 1 

1. Siswa tertarik terhadap apersepsi yang diberikan  √   

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi 

yang akan dipelajari 

 √   

3. Siswa mengajukan pertanyaan atau pernyataan kepada 

guru 

  √  

4. Siswa merespons pertanyaan atau pernyataan dari 

guru. 

  √  

5. Siswa berkumpul bersama teman kelompoknya  √   

6. Siswa mendiskusikan Lembar Kegiatan Perserta 

Didik (LKPD)  bersama kelompoknya. 

 √   

7. Siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka di 

depan kelas. 

 √   

8. Siswa mengumpulkan hasil diskusi. 

  

 √   

9. Siswa tidak menunjukkan tanda-tanda stress selama 

pembelajaran berlangsung. 
 √   

Jumlah Skor Per Kategori Rentang  21 4  
Jumlah Skor Perolehan 25 

Komentar/Saran: 

Narmada,     Mei  2018 

 

 

 

Observer, 

 

 

 

 

( Fitrianingsih  ) 
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Perhitungan Persentase Nilai Rata-Rata Aktivitas Siswa Kelas Kontrol 

Tabel Kriteria Aktivitas Siswa 

Nilai Rata-rata Kriteria 

76% < NR ≤ 100% Sangat baik 

51% < NR ≤ 75% Baik 

26% < NR ≤ 50% Cukup 

0% < NR ≤ 25% Kurang baik 

(Hadi dalam Ulfaira dkk, 2015:131) 

Dari data di atas diperoleh nilai akhir hasil observasi aktivitas siswa sebagai berikut: 

1. Persentase nilai rata-rata pertemuan 1  

Nilai rata-rata = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 

                       = 
24

40
 𝑥 100% 

                       = 60% (Kriteria Baik) 

2. Persentase nilai rata-rata pertemuan 2 

Nilai rata-rata = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 

                       = 
24

40
 𝑥 100% 

                       = 60% (Kriteria Baik) 

3. Persentase nilai rata-rata pertemuan 3 

Nilai rata-rata = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 ᵮ𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 

                       = 
25

40
 𝑥 100% 

                = 69% (Kriteria Baik) 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU KELAS KONTROL 

Pertemuan 1 

Petunjuk pengisian lembar observasi: 

4    :  Baik Sekali 

3    :  Baik 

2    :  Cukup 

1    :  Kurang 

No Indikator/Deskriptor 

Skor 

4 3 2 1 

1.  
Pendahuluan proses pembelajaran 

 

a. Menyampaikan apersepsi kepada siswa 

 

√  

 

b. Menyampaikan pokok bahasan yang akan dibahas   √  

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran  √   

2. Pengaturan kegiatan pembelajaran 

 

d. Meminta siswa untuk memeperhatikan penjelasan 

guru 

 

√  

 

e. Menjelaskan materi yang disampaikan  √   

f. Meminta siswa untuk bertanya apabila ada hal 

yang belum dimengerti 

 
 √ 

 

g. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang 

terdiri dari 5-6 orang 

 
√  

 

3. Membimbing siswa dalam kegiatan pembelajaran 

 

h. Membimbing siswa dalam kegiatan diskusi 

kelompok 

 

 √ 

 

i. Mengontrol siswa yang kesulitan dalam 

pembelajaran serta siswa yang pasif selama 

diskusi kelompok 

 

√  

 

 j. Guru mengontrol jalannya pembelajaran   √  



 

211 
 

No Indikator/Deskriptor 

Skor 

4 3 2 1 

4. Pemberian umpan balik terhadap hasil diskusi 

 

k. Meminta perwakilan dari masing-masing 

kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya 

 

√  

 

l. Meminta kelompok lain untuk menganggapi 

jawaban dari kelompok yang telah presentasi 

 
√  

 

m. Memberikan komentar dan penguatan terhadap 

hasil jawaban siswa 

 
 √ 

 

5. Menutup pembelajaran 

 

n. Meminta siswa untuk menyampaikan kesimpulan 

 

 √ 

 

o. Memberikan penguatan terhadap kesimpulan 

siswa 

 
√  

 

p. Memberikan memberitahu materi selanjutnya  √   

 Jumlah Skor Per Kategori Rentang  30 12  

 Jumlah Skor Perolehan 42 

 

Komentar/Saran : 

 

 

 

Narmada,     Mei  2018 

 

 

 

 

 

 

 

Observer, 

 

 

 

 

 

( Lara Pebriana ) 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU KELAS KONTROL 

Pertemuan 2 

Petunjuk pengisian lembar observasi: 

4    :  Baik Sekali 

3    :  Baik 

2    :  Cukup 

1    :  Kurang 

No Indikator/Deskriptor 

Skor 

4 3 2 1 

1.  
Pendahuluan proses pembelajaran 

 

a. Memberikan apersepsi kepada siswa 

 

√  

 

b. Menyampaikan pokok bahasan yang akan dibahas  √   

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran  √   

2. Pengaturan kegiatan pembelajaran 

 

d. Meminta siswa untuk memeperhatikan penjelasan 

guru 

 

√  

 

e. Menjelaskan materi yang disampaikan  √   

f. Meminta siswa untuk bertanya apabila ada hal 

yang belum dimengerti 

 
 √ 

 

g. Meminta siswa untuk duduk bersama dengan 

kelompok pada pertemuan sebelumnya 

 
 √ 

 

3. Membimbing siswa dalam kegiatan pembelajaran 

 

h. Membimbing siswa dalam kegiatan diskusi 

kelompok 

 

√  

 

i. Mengontrol siswa yang kesulitan dalam 

pembelajaran serta siswa yang pasif selama 

diskusi kelompok 

 

 √ 

 

 j. Guru mengontrol jalannya pembelajaran   √  
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No Indikator/Deskriptor 

Skor 

4 3 2 1 

4. Pemberian umpan balik terhadap hasil diskusi 

 

k. Meminta perwakilan dari masing-masing 

kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya 

 

√  

 

l. Meminta kelompok lain untuk menganggapi 

jawaban dari kelompok yang telah presentasi 

 
√  

 

m. Memberikan komentar dan penguatan terhadap 

hasil jawaban siswa 

 
√  

 

5. Menutup pembelajaran 

 

n. Meminta siswa untuk menyampaikan kesimpulan 

 

 √ 

 

o. Memberikan penguatan terhadap kesimpulan 

siswa 

 
√  

 

p. Memberikan memberitahu materi selanjutnya   √  

 Jumlah Skor Per Kategori Rentang  30 12  

 Jumlah Skor Perolehan 42 

 

Komentar/Saran : 

 

 

Narmada,     Mei  2018 

 

 

 

 

 

 

 

Observer, 

 

 

 

 

 

(Fitrianingsih ) 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU KELAS KONTROL 

Pertemuan 3 

Petunjuk pengisian lembar observasi: 

4    :  Baik Sekali 

3    :  Baik 

2    :  Cukup 

1    :  Kurang 

No Indikator/Deskriptor 

Skor 

4 3 2 1 

1.  
Pendahuluan proses pembelajaran 

 

a. Memberikan apersepsi kepada siswa 

 

√  

 

b. Menyampaikan pokok bahasan yang akan dibahas  √   

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran  √   

2. Pengaturan kegiatan pembelajaran 

 

d. Meminta siswa untuk memeperhatikan penjelasan 

guru 

 

√  

 

e. Menjelaskan materi yang disampaikan  √   

f. Meminta siswa untuk bertanya apabila ada hal 

yang belum dimengerti 

 
 √ 

 

g. Meminta siswa untuk duduk bersama dengan 

kelompok pada pertemuan sebelumnya 

 
√  

 

3. Membimbing siswa dalam kegiatan pembelajaran 

 

h. Membimbing siswa dalam kegiatan diskusi 

kelompok 

 

√  

 

i. Mengontrol siswa yang kesulitan dalam 

pembelajaran serta siswa yang pasif selama 

diskusi kelompok 

 

√  

 

 j. Guru mengontrol jalannya pembelajaran   √  
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No Indikator/Deskriptor 

Skor 

4 3 2 1 

4. Pemberian umpan balik terhadap hasil diskusi 

 

k. Meminta perwakilan dari masing-masing 

kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya 

 

√  

 

l. Meminta kelompok lain untuk menganggapi 

jawaban dari kelompok yang telah presentasi 

 
√  

 

m. Memberikan komentar dan penguatan terhadap 

hasil jawaban siswa 

 
√  

 

5. Menutup pembelajaran 

 

n. Meminta siswa untuk menyampaikan kesimpulan 

 

√  

 

o. Memberikan penguatan terhadap kesimpulan 

siswa 

 
√  

 

p. memberitahu diadakan ulangan harian pada 

pertemuan selanjutnya 

 
√  

 

 Jumlah Skor Per Kategori Rentang  42 4  

 Jumlah Skor Perolehan 46 

 

Komentar/Saran : 

 

 

  

 Narmada,     Mei 2018 

 

 

 

 

 

 

Observer, 

 

 

 

 

 

( Fitrianingsih) 
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Perhitungan Persentase Nilai Rata-Rata Aktivitas Guru Kelas Kontrol 

Tabel Kriteria Aktivitas Siswa 

Nilai Rata-rata Kriteria 

76% < NR ≤ 100% Sangat baik 

51% < NR ≤ 75% Baik 

26% < NR ≤ 50% Cukup 

0% < NR ≤ 25% Kurang baik 

(Hadi dalam Ulfaira dkk, 2015:131) 

Dari data di atas diperoleh nilai akhir hasil observasi aktivitas siswa sebagai berikut: 

1. Persentase nilai rata-rata pertemuan 1  

Nilai rata-rata = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 

                       = 
42

64
 𝑥 100% 

                       = 65% (Kriteria Baik) 

2. Persentase nilai rata-rata pertemuan 2 

Nilai rata-rata = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 

                       = 
42

64
 𝑥 100% 

                       = 65% (Kriteria Baik) 

3. Persentase nilai rata-rata pertemuan 3 

Nilai rata-rata = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 ᵮ𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 

                       = 
46

64
 𝑥 100% 

                = 71% (Kriteria Baik) 
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DOKUMENTASI KEGIATAN SISWA SELAMA PENELITIAN 

 Kelas Eksperimen 

Foto Kegiatan 

 
 

 
 

 

Pelaksanaan pretest 

 

  
 

 

Pembentukan kelompok, 

penyajian hal yang abstrak 

dalam bentuk nyata, dan 

memberi penjelasan materi. 
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Pelaksanaan praktikum 

sederhana dan hasil praktikum 

siswa  
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Pelaksanaan diskusi kelompok 

hasil praktikum sederhana yang 

telah dilakukan 

 

 
 

 

 

Presentasi hasil diskusi 

kelompok dan pemberian 

penguatan oleh guru terkait hasil 

diskusi siswa serta pemberian 

reward pada kelompok terbaik 
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Pelaksanaan posttest 
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 Kelas Kontrol 

Foto Kegiatan 

 

 
 

Pelaksanaan Pretest 

 

 
 

 
 

 

 

Penyampaian materi 

pembelajaran dengan ceramah 



 

222 
 

 

 
 

 
 

 

Pelaksanaan posttest 
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