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ABSTRAK 

Dari survey yang telah dilakukan temyata pada saat ini metode demonstrasi 
jarang sekali diterapkan dalam pengajaran kimia di SMU Kota Padang. Sedangkan 
metode ini mempunyai kadar CBSA yang cukup tinggi. Sementara itu dari penelitian 
terdahulu diperoleh bahwa dalam proses pembelajaran, penggunaan pertanyaan 
peringkat tinggi dapat meningkatkan daya nalar siswa dengan baik. Berdasarkan 
permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian tentang upaya meningkatkan 
penguasaan siswa dengan penerapan metode demonstrasi yang diikuti pertanyaan 
peringkat tinggi pada mata pelajaran kimia di SMU Kota Padang. -Adapun yang 
menjadi masalah dalam penelitian ini adalah apakah dengan penerapan metode 
demonstrasi yang diikuti pertanyaan peringkat tinggi dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran kimia di SMU Kota Padang. Selanjutnya tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan metode demonstrasi yang 
diikuti pertanyaan peringkat tinggi dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran kimia di S A W  Kota Padang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan informasi kepada guru-guru kimia SMU, bahwa penerapan metode 
demonstrasi yang diikuti pertanyaan peringkat tinggi dapat digunakan sebagai salah 
satu altematif dalam pengajaran kimia di SMU. Hipotesis no1 (%) yang diajukan 
yaitu: Tidak ada perbedaan yang berarti antara hasil belajar siswa yang belajar kimia 
dengan metode ceramah yang dilengkapi metode demonstrasi yang diikuti 
pertanyaan peringkat tinggi dengan hasil belajar siswa yang belajar kimia dengan 
metode cerarnah saja di SMU Kota Padang. Penelitian ini menggunakan rancangan 
Posttesf Only Control Design dengan treatment penerapan metode demonstrasi yang 
diikuti pertanyaan peringkat tinggi pada kelas eksperimen dan hanya metode 
ceramah pada kelas kontrol. Penelitian dilakukan pada kelas I1 di tiga SMU sampel 
yaitu SMU Negeri 10 Padang, SMU Negeri 5 Padang, clan SMU Adabiah Padang. 
Perbedaan skor rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol dianalisis dengan uji-f. 
Dari hasil analisis data diperoleh pada SMU Negeri 10, pada SMU Negeri 5, dan 
pada SMU Adabiah harga t hitungnya lebih besar dari harga t tabel pada taraf nyata 
a = 0,Ol. Pada pengujian hipotesis terbukti semua ditolak dan HI diterima. 
Berarti terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa yang belajar kimia dengan 
metode ceramah yang dilengakapi metode demonstrasi yang diikuti pertanyaan 
peringkat tinggi dengan hasil belajar siswa yang belajar kimia dengan metode 
ceramah saja. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
penerapan metode demonstrsai yang diikuti pertanyaan peringkat tinggi dapat 
meningkatkan penguasaan siswa kelas I1 pada mata pelajaran kimia di SMU Kota 
Padang. 



PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu SL:, ;srapannya. Dalam ha1 
ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk 
melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang 
secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber 
lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk 
melaksanakan penelitian tentang Upaya Meningkatkan Penguasaan Siswu dengan 
Metode Demonstrasi dun Pertanyaan Peringkat Tinggi pada Mata ~eluj"amn KIMIA di 
SMU Kota Padang, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 180154 1.35lDUE- 
Like12003 Tanggal 3 Juni 2003 

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan penel iti untuk rnenjawab 
berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan 
penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, maka Lembaga Penelitian 
Universitas Negeri Padang akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai 
bagian upaya penting dan kompleks dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. 
Di sarnping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan masukan bagi instansi 
terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian 
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil 
penelitian ini telah diseminarkan yang melibatkan dosenltenaga peneliti Universitas 
Negeri Padang sesuai dengan fakultas peneliti. Mudah-mudahan penelitian ini 
bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan mutu staf 
akademik Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihalc 
yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait 
yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, tim pereviu 
Lembaga Penelitian dan dosen-dosen pada setiap fakultas di lingkungan Universi tas 
Negeri Padang yang ikut membahas dalam seminar hasil penelitian. Secara khusus kami 
menyampaikan terima kasih kepada Pemimpin Proyek Due-Like dan Rektor Universitas 
Negeri Padang yang telah berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini. 
Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak 
akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang baik 
ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. 

Terima kasih. 

Padang, Desem ber 2003 
Ketua Lembaggeneli t ian 

NIP. 130879751 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang Masalah 

Illnu kimia adalah ilmu yang berlandaskan percobaan. Oleh sebab itu, untuk 

mempelajari kimia hendaknya banyak menggunakan ~netode eksperimen, yaitu suatu 

~netode yang mclakukan percobaan-pcrcobaan kimia di laboratorium. Dalam metode 

eksperimen dijelaskan bahwa siswa perlu mendapat pengalaman belajar sebanyak 

mungkin untuk ~nengikuti cara kerja ilmuwan agar ~nemperoleh pengalaman untuk 

memahami konsep-konsep kimia. Dengan cara ini diharapkan dapat menimbulkan 

tnotivasi dan mitiat siswa terhadap kirnia serta kemampuan untuk mengembangkan 

sendiri konsep-konsep kimia yang dipelajarinya. Dalam ha1 ini pengalaman kerja 

individual sangat diperlukan (Dahar dan Liliasari, 1986:6. I) .  

Pada saat ini di Indonesia sebagai negara berkembang pada urnumnya 

pelaksanaan metode eksperiinen dalam pernbelajaran kimia di SMU sering 

mengalami hambatan. Hambatan ini misalnya dalam ha1 ini pengadaan alat-alat dan 

bahan-bahan untuk percobaan individual, terutarna yang mahal harganya. Unttlk 

mengatasi kesulitan ini, maka diperlukan suatu metode pengganti dari eksperimen 

yang dapat mernberikan pengalaman belajar yang kira-kira hampir setaraf dengan 

metode eksperimen, yaihr dengan mefode demon.vtra.v~. 

Metode demonstrasi adalah suatu cara penyajian pelajaran dengan 

metnperlihatkan suatu proses tertentu oieh bwru demonstrator yang kemudian diikuti 

atau dicoba oleh siswa unhrk melakukannya (Usman dan Lilis Setiawati, 1993: 129). 

Dalam metode ini percobaan dapat dilakukan dengan satu perangkat alat dan bahan, 

nalnun dapat diamati oleh seluruh siswa di dalam kelas pada saat yang sama. Di 

samping itu, penerapan rnetode demonstrasi juga dapat rnenghemat waktu belajar. 

Hal ini mengingat percobaan dapat langsung dilakukan dengan tepat oleh grru dan 

sekaligus membirnbing siswa secara berkelompok atau kelas untuk melakukan . 
pengarnatan yang tepat, dan langsung diselingi atau dikuti pertanyaan-pertanyaan. 



Demonstrasi umumnya dilakukan oleh gmi. Dalam ha1 ini tidak berarti 

bahwa siswa pasif sebagai penonton saja, tetapi guru hams mengaktifkan siswa 

seperti halnya pada metode eksperimen. Untuk mengaktifkan siswa, guru perlu 

mempersiapkan lembaran pengamatan siswa sebagai pembimbing siswa, tenitama 

untuk mendorong siswa aktif berpikir selama mengikuti demonstrasi guru. Bentuk 

lembaran pengarnatan ini mirip dengan lembaran kerja siswa (LKS) pada 

eksperimen. Selain itu aktivitas belajar siswa dibangkitkan dengan pertanyaan- 

pertanyaan sebagai bimbingan proses berpikir siswa. Dalam ha1 ini dikenal adanya - 
penggunaan inkuiri terpimpin dalam pengajaran kirnia (Dahar dan Liliasari, 

1986:6.3). 

Ditinjau dari fungsi utamanya, metode demonstrasi ini dapat memberikan 

pembuktian bagi suatu konsep dengan cara melakukan, mengamati dan menguji. 

Sebagai fungsi tambahan dari metode ini ialah membuat pelajaran lebih menarik, 

sehingga memotivasi siswa belajar. Dengan demikian metode demonstrasi dapat 

meningkatkan rnotivasi belajar siswa (Dahar dan Liliasari, 198663). Selanjutnya 

motivasi yang berhubungan dengan kebutuhan, motif, dan tujuan sangat 

mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar siswa (Ahmadi dan Supriyono, 1991 : 139). 

Metode demonstrasi belum lengkap bila tidak diikuti pertanyaan-pertanyaan. 

Penggunaan pertanyaan sebagai strategi pengajaran dillarapkan dapat memacu 

kemarnpuan penalaran siswa. Hal ini karena dengan menggunakan pertanyaan, 

perolehan suatu pengetahuan tidak melalui proses ekspositori, melainkan melalui 

proses mempertanyakan yang menghendaki siswa menggunakan mentalnya lebih 

aktif berpikir (Be Kim Hoa Nio, dkk., 1995:34). Dalam penelitian ini digunakan 

pertanyaan peringkat tinggi. Pertanyaan peringkat tinggi menghendaki siswa untuk 

melakukan proses produksi untuk menjawabnya (Be Kim Hoa Nio, 1995:35). 

Dari survey yang telah dilakukan, temyata dalam pengajaran kimia di SMU 

Kota Padang jarang sekali dilakukan metode demonstrasi. Sedangkan metode ini 

mempunyai kadar CBSA yang cukup tinggi, karena setiap siswa dapat terlibat secara 

langsung (Usman dan Lilis Setiawati, 1993:128). Tidak terlaksananya metode 

demonstrasi dalam pengajaran kimia di SMU menurut penjelasan guru-guru kimia 

disebabkan kurang tersedianya alat-alat dan bahan-bahan serta fasilitas lainnya. Di 



samping it11 adanfa pandangan b~iru-gun~ kimia SMU bahwa metode detnonstrasi 

sulit melakukannya dan kurang bermanfaat, bila dibandingkan dengan pencapaian 

target materi sesuai dengan GBPP dengan metode ceramah saja. 

Berdasarkan hal-ha1 tersebut di atas, maka penerapan metode demonstrasi 

yang diikuti pertanyaan peringkat tinggi dalam pembelajaran kimia di SMU Kota 

Padang perlu diteliti. 

B. Perumusan Masalah 

Pada saat ini tnetode dernonstrasi kurang mendapat perhatian dalam 

pengajaran kimia di SMU Kota Padang. Sedangkan menurut literatur metode 

detnonstrasi metnpunyai kadar CBSA yang cuki~p tinggi dan dapat rnemotivasi siswa 

belajar. Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: "Apakah dengan 

penerapan metode demonstrasi yang diikuti pertanyaan peringkat tinggi dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia di SMU Kota Padang". 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan dan diharapkan memberikan manfaat di 

bidang pendidikan dan pengajaran kimia di SMU sebagai berikut: 

I. Tujunn Pertelitinn 

Tujuan penelitian ini adalah iuituk mengetahui apakah dengan penerapan metode 

demonstrasi yang diikuti pertanyaan peringkat tinggi dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran kimia di SMU Kota Padang. 

2. MnnJnnt Penelitinn 

a. Memberikan informasi kepada guru-bmnl kimia SMU bahwa pengajaran kilnia , 

dengan metode demonstrasi yang diikuti pertanyaan peringkat tinggi dapat 

digunakan sebagai salah satu alternatif dalam pengajaran kimia di SMU. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat untuk melahirkan suahl 

model pembelajaran ki~nia serta membanglutkan motivasi dan minat siswa 

SMU belajar kimia. 



BAB I1 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Beberapa Hasil Penelitian yang Relevan 

Belum ada dilakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan metode 

demonstrasi yang diikuti pertanyaan peringkat tinggi dalam pengajaran kimia 

terhadap hasil belajar siswa di SMU. Namun demikian ada beberapa penelitian yang 

telah dilakukan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. - 
Be Kim Hoa Nio (1990) dalam penelitiannya "Peranan Pertanyaan Peringkat 

Tinggi dalam Pengajaran Bahasa Inggris terhadap Peningkatan Penalaran Siswa dan 

Mahasiswa di Kota Padang" menemukan terdapat perbedaan peningkatan penalaran 

antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada masing-masing jenis 

sekolah yang signifikan. Terbukti bahwa dalam pengajaran Bahasa Inggris di SMA 

dan Perguruan Tinggi (PT) dengan memberikan pertanyaan peringkat tinggi dan 

pertanyaan peringkat rendah, pertanyaan peringkat tinggi marnpu meningkatkan 

penalaran peserta didik lebih baik daripada pertanyaan peringkat rendah. Di samping 

itu juga terbukti bahwa perbedaan penalaran antara kelompok eksperimen dm 

kelompok kont~ol pada masing-masing tingkat pendidikan (SMU dan PT) berarti. 

Dengan demikian terbukti bahwa dalam pengajaran Bahasa Inggris pertanyaan 

peringkat tinggi mampu meningkatkan penalaran peserta didik lebih baik di 

Perguruan Tinggi daripada SMU. 

Selain itu Be Kim Hoa Nio, dkk (1994) telah melakukan penelitian yang 

berjudul "Peranan Pertanyaan Peringkat Tinggi dalam Proses Belajar Mengajar 

terhadap Penalaran Siswa SMP di Sumatra Barat". Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pertanyaan peringkat tinggi belum banyak diaplikasikan dalam PBM tes 

semester dan dalam buku teks yang dipakai guru. Dalam PBM pertanyaan peringkat 

tinggi hanya terdapat 18,5% pada bidang studi Bahasa Indonesia, 0,5% pada IPS dan 

12,09% pada IPA. Dalam buku teks terdapat pertanyaan peringkat tingbi sebanyak 

17% pada Bahasa Indonesia, 0,15% pada IPS dan 26,82% pada IPA. 



Minimnya frekuensi pertanyaan peringkat tinggi baik dalatn PBM, tes, 

maupun buku teks dapat bersurnber pada faktor guru, kurikulum, sarana dan 

prasarana, dan pembuatan buku teks. 

Nedra Ismail (2002) dalam penelitiannya "Peningkatan Aktivitas Belajar 

Siswa dengan Metode Demot~strasi Inkuiri dalam Pelajaran Kimia Koloid di Kelas I1 

S W  Negeri 1 Painan" menemukan bahwa penerapan metode demonstrasi inkuin 

dapat ~neningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Tri Hayati (2003) dalam penelitiannya "Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa 

dengan Metode Demonstrasi dalatn Pengajaran Materi dan Penggolongannya di 

Kelas I MAN Kinali Pasaman" menemukan bahwa penggmaan metode demonstrasi 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

B. Metode Demonstrasi 

Kimia sebagai salall satu cabang IPA (Sains) hendaknya diajarkan dengan 

menggunakan pendekatan keterampilan proses IPA baik itu sebagai produk tnaupun 

sebagai proses. Dalam mengajarkan kimia perlu dikembangkan sikap-sikap iltniah 

seperti sikap ingin tahu, kritis, teliti dan lain-lain. Pelaksanaan pendekatan 

keterampilan proses terutama dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

eksperimen, demonstrasi atau ceramah. 

Metode demonstrasi memberikan pengalaman belajar yang hampir setaraf 

dengan metode eksperimen. Memang setiap anak diharapkan mempimyai 

pengalaman kerja individual dengan metode eksperimen untuk mengikuti cara kerja 

ilmuwan agar dapat mengembangkan sendiri konsep yang dipelajarinya. Akan tetapi 

karena pertimbangan pengadaan alat-alat dan bahan, metode ini sering mengalami 

hambatan, terutama bagi alat-alat dan bahan yang mahal harganya. Dengan metode 

demonstrasi unhik tnengajarkan suatu konsep, gun1 cukup menyediakan seperangkat 

alat dan bahan, namun siswa sekelas dapat mengamati dan menghayati suatu proses 

secara bersama-satna. Selain menghemat alat dan bahatl juga menghemat waktu. 

Dalam pelajaran kitnia juga sangat tepat digunakan metode demonstrasi. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ustnan dan Lilis Setiawati ( 1993: 128) metode 



demonstrasi mernpunyai kadar CBSA yang cukup tinggi, karena setiap siswa dapat 

terlibat secara langsung. 

Metode demonstrasi yang diinaksud adalah suatu metode mengajar yang 

memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu (Sudjana, 2000:83). Untuk 

lebih lengkapnya yang dimaksud dengan metode demonstrasi adalah suatu cara 

mengajar atau cara penyajian pelajaran dengan menggabungkan penjelasan lisan 

dengan suatu perbuatan atau rnemperlihatkan suatu proses tertentu dengan 

mempergunakan alat dan bahan tertentu, yang kemudian diikuti atau dicoba oleh - 
siswa untuk melakukannya, sehingga siswa lebih paham, lebih menarik perhatian 

siswa (Usman dan Lilis Setiawati, 1993: 129; Simanjuntak dan Pasaribu, 1996128). 

Dalam pelaksanaan demonstrasi siswa diaktifkan melalui pertanyaan- 

pertanyaan lisan dan lembaran kerja siswa (LKS). Hal ini dilakukan untuk melatih 

siswa berpikir selama proses pembelajaran berlangsung. Ungkapan ini sejalan 

dengan pendapat Ratna Wilis Dahar dan Liliasari (19865.3). 

Untuk mengaktifkan siswa, guru perlu mempersiapkan lembaran 
pengamatan siswa sebagai pembimbing siswa, terutama untuk 
mendorong siswa aktif berpikir dan mengamati selarna demonstrasi 
guru berlangsung. Bentuk lembaran pengamatan yang diberikan dapat 
berupa lembaran kerja siswa (LKS). 

Ditinjau dari fungsi utamanya, maka metode demonstrasi ini dapat 

memberikan pembuktian bagi suatu konsep dengan cara melakukan, mengamati dan 

menguji (Dahar dan Liliasari, 19865.3). Di samping itu metode demonstrasi ini 

dapat meningkatkan motivasi belajar bagi siswa, karena dengan metode ini siswa 

diperkenalkan berbagai alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan, sehingga 

menjadikan pelajaran yang akan dipelajari lebih menarik bagi siswa. Hal ini sesuai 

dengan yang dikemukakan ole11 Dahar dan Liliasari (1986:6.3) 

Sebagai fungsi tambahan bagi metode demonstrasi ini adalah untuk 
membuat pelajaran lebili menarik, untuk mendemonstrasikan cara kerja 
alat-alat atau memperkenalkan kepada siswa penggunaan alat-alat dan 
bahan untuk melakukan percobaan. 

Pelaksanaan demonstrasi tidak hanya dapat dilakukan selama proses belajar 

berlangsung, tetapi juga dapat dilakukan pada saat memulai atau menutup pelajaran. 



1. Demori.stra.si park suet Mcmulri Pelojnrnn 

Pelaksanaan demonstrasi pada saat memulai pelajaran bertujuan untuk 

rnemotivasi siswa belajar. Sejalan dengan itu, Ratna Wilis Dahar dan Liliasari 

(1986:6.3) mcngemukakan: "Demonstrasi di awal pelajaran bertujuan untuk 

tnemotivasi siswa belajar". Dengan dilakukan demonstrasi di awal pelajaran, 

menimbulkan perhatian yang menarik b a g  siswa, sehingga timbul rasa ingin tahu, 

dan disinilah peranan gin1 dala~n mengarahkan keingintahuan siswa tersebut . 
dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan topik 

dcmonstrasi. Pertanyaan tersebut hendaknya dapat mengembangkan konsep bagi 

siswa. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ratna Wilis Dahar dan Liliasari 

(1986:6.4) yaitu "melalui pertanyaan-pertanyaan ini gun1 rnembimbing siswa 

untuk dapat sampai pada konsep yang ingin dikembangkan, sesuai dengan tujuan 

instruksional yang din~muskan". 

2. Dcnton.stra.si .sclnmct Pelajnrurz Bcrln~zgsu~tg 

Demonstrasi yang dilakukan pada saat pelajaran berlangsung merupakan 

kelanjutan dari demonstrasi di awal pelajaran. Demonstrasi yang dilakukan ini 

lnen~pakan rangkaian konsep yang akan diajarkan pada pokok bahasan tertentu 

yang diterapkan dalam bentuk metode demonstrasi. Sejalan dengan itu, Ratna 

Wilis Dahar dan Liliasari (1986:6.4) mengemukakan: "Tujuan demonstrasi dalam 

ha1 ini adalah mengembangkan konsep atau merangkaikan konsep". Sebagai 

contoh topik yang dibahas laju reaksi, maka demonstrasi yang dilakukan adalah 

untuk menunjukkan pengaruh luas permukaan sentuhan terliadap kecepatan 

reaksi. 

3. Dcmorzsfm.sipatia Akltir Pcrtgujurart 

Demonstrasi yang dilakukan pada akhir pelajaran ini bertujuan ilntuk 

perluasan konsep yang telah didapat siswa untuk dapat dikerjakan atau dicari di 

rumah. Sebagai contoh: setelali diperkenalkan oleh guru beberapa macam 

indikator yang sering digunakan dalam laboratorium pada akhir pelajaran 

ditunjukkan gun1 sifat lan~tan k~uiyit sebagai indikator asam-basa. Kemudian 

pelajaran diakliiri dengan pcrtanyaan. Dapatkali kamu mencari balian lain yang 



ada di sekeliling tempat tinggal k m u  yang bersifat seperti larutan kclnyit ini? 

Carilah bahan itu dan bawalah ke kelas pada pelajaran kimia yang akan datang. 

Ada beberapa syarat dernonstrasi yang baik menunit Roestiyah NK 

(1 989:77) yaitu: 

1. Guru telah cukup menyiapkan alat-alat dan bahan yang diperlukan. 

2. Semua siswa dapat mengikuti demonstrasi dengan jelas. 

3. Menetapkan garis-garis besar setiap langkah suatu demonstrasi. 

4. Waktunya cukup dengan pertimbangan ada kesempatan pada anak untuk - 
inengajukan pertanyaan dan membuat catatan. 

5. Siswa-siswa duduk tenang mengamati demonstrasi. 

6. Menetapkan apa rencana guru sesudah demonstrasi berakhir untuk ~nenilai 

hasil pelajaran. 

7. Guru sudah melatih diri agar nantinya tidak terjadi keragu-raguan. 

C. Pertanyaan Peringkat Tinggi 

Menurut Taksonomi Bloom (dalam Dimyati dan Mudjiono, 1999:26) ada 

enam tingkat berpikir kognitif; yaitu pengetahuan (ingatan), pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis dan evaluasi. Konsep tentang tingkat-tingkat berpikir ini dapat 

dipakai dalarn praktek proses belajar mengajar dengan memberikan pertanyaan atau 

tugas-tugas yang membuat peserta didik berpikir sesuai dengan tiap tingkat berpikir 

tersebut. 

Berdasarkan tingkat berpikir Taksonomi Bloom ini Be Kim Hoa Nio (1990:4- 

5) membagi pertanyaan menurut tingkatannya ke dalam dua kelompok, yaitu: 

1. Pertanyaan peringkat rendah ialah pertanyaan yang memerlukan jawaban hasil 

berpikir ingatan dan pemahaman. 

2. Pertanyaan peringkat tinggi ialah pertanyaan yang menghendaki jawaban I~asil 

berpikir aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. 

Adapun perbedaan yang nyata antara pertanyaan peringkat tinggi dan 

pertanyaan peringkat rendah dapat dikemukakan sebagai berikut bahwa pertanyaan 

peringkat tinggi adalah pertanyaan yang menghendaki siswa melakukan proses 

produksi untuk menjawabnya. Produksi di sini berarti membuat sendiri respon 



jawabannya. Sedangkan pertanyaan peringkat rendah memerlukan cukup proses 

reproduksi yaitu kegiatan mengemukakan kembali respon yang sudah dialarni siswa, 

mungkin dibaca dari buku atau didengar dari guru (Be Kim Hoa Nio, 1995:35). 

Tingkat pertanyaan yang akan dibahas terutama adalah pertanyaan peringkat 

tinggi. Berikut ini akan dikemukakan pengertian dan kriteria serta kata-kata kerja 

untuk pertanyaan kognitif tingkat tinggi, yaitu aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. 

1. Apliknsi 

Aplikasi atau penerapan adalah kemampuan memilih, menggunakan dan 

menerapkan dengan tepat suatu teori, konsep, hukum, rumus, metode jika 

dihadapkan pada situasi yang baru. Kata kerja operasional untuk ~nerurnuskan 

pertanyaan antara lain menghitung, mendemonstrasikan, menghubungkan, 

membuktikan, menghasilkan, melengkapi, menemukan, menyesuaikan. 

2. Analisis 

Analisis mencakup kemainpuan merinci suatu kesatuan dalam bagian- 

bagian kecil dan mampu memahami hubungan antara bagian-bagian yang satu 

dengan yang lain, sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. 

Kata kerja operasional untuk merumuskan pertanyaan pada jenjang analisis ini 

adalah membedakan, menganalisis, membandingkan, menemukan, mengklasifi- 

kasikan, mengkategorikan, mengadakan pemisahan. 

3. Sintesis 

Sintesis merupakan suatu kemampuan memadukan bagian-bagian atau 

unsur-unsur secara logis, sehingga menjelma suatu pola atau struktur baru. Kata 

kerja operasionalnya antara lain, menghubungkan, menghasilkan, menyimpulkan, 

menggabungkan, mensintesis, mengorganisasikan, merancang, mendesain, 

mengatur. 

4. Evaluasi 

Evaluasi merupakan suatu kemampuan menilai, memberi pendapat, 

memberi pertimbangan tentang hal-ha1 berdasarkan suatu patokan atau kriteria 

tertentu. Kata ke rja operasional untuk merumuskan pertanyaannya adalah menilai, 

menafsirkan, mengevaluasi, menentukan, mengkritik, membandingkan, 

memutuskan, membakukan, menaksir, mengargumentasikan. 



Sebagai contoll sebuah pertanyaan peringkat tinggi adalali: Apa yang dapat 

anda simpulkan mengenai pengaruli suhu terhadap sistem kesetimbangan ? 

D. Pokok Rahasan Penerapan Demonstrasi 

Metode demonstrasi yang diikuti pertanyaan tingkat tingg ini diterapkan di 

kelas I1 SMU caturwulan I dan I1 pada pokok bahasan termokimia, laju reaksi dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya, keadaan setimbang dan pergeseran 

kesetirnbangan serta larutan elektrolit dan non elektrolit (Dep.Dik.Bud, 1999). 

I. Termokimin 

Pokok bahasan tennokimia ini mencakup perubahan entalpi (AH) dapat 

ditentukan dari jumlall kalor yang dilepaskan oleh reaksi kimia. 

a. Pengertian entalpi zat dan perubahan entalpi (AH). 

b. Suatu reaksi dapat melepaskan atau menyerap kalor. 

c. Kondisi standar b a g  berbagai macam AH reaksi, serta satuan AH, dan satuan 

AH molar reaksi. 

d. Penenti~an liarga AH reaksi secara eksperimen. 

e. Menghitung AH reaksi dengan mengbwnakan Hukum Hess. 

f. Menghitung AH reaksi dengan menggunakan data pen~bahan entalpi 

petnbentukan standar. 

g. Menghitung AH reaksi dengan menggunakan data energ ikatan. 

h. Pada reaksi pernbakaran setiap bahan bakar menghasilkan sejumlah kalor 

terten tu. 

2. Lnju Renksi dnn Fnktor-fnktor yang Mempeng~rtiliinyn 

Laju reaksi d i p e n p n ~ h i  oleh berbagai faktor: 

a. Laju reaksi tnenunjukkan besarnya perubahan konsentrasi pereaksi atau hasil 

reaksi dalam satuan waktu. 

b. Laju reaksi dipenganthi ole11 konsentrasi pereaksi dan ketergantungan laju 

reaksi terhadap konsentrasi pereaksi dinyatakan dengan persamaan laju. 

c. Laju reaksi heterogen dipenganthi luas permukaan bidang sentuh antara zat-zat 

yang bereaksi. 



d. Laju reaksi dipengaruhi ole11 temperatur 

e. Ketergantungan laju reaksi pada beberapa faktor dapat diterangkan dengan 

teori turnbukan. 

f. Laju reaksi dipengaruhi katalis. 

3. Kendaan Setimbn~g dan Pergesern~t Kesetimbnngan 

Kesetimbangan kimia peka terhadap gangguan berbagai faktor. 

a. Kesetimbangan kirnia bersifat dinamis. 

b. Kesetimbangan dapat dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi, tekanan, - 
volume dan temperatur, serta pergeseran kesetimbangan berdasarkan azas Le 

Chatelier. 

c. Kondisi reaksi menentukan hasil reaksi kesetilnbangan dalaln industri. 

4. Larutan Elektrolit dun Non Elektrolit 

Larutan dapat digolongkan ke dalarn larutan elektrolit dan non elektrolit 

berdasarkan daya hantar listn'knya. 

a. Larutan elektrolit menghantarkan arus listrik sedangkan lanltan non elektrolit 

tidak menghantarkan arus listrik. 

b. Elektrolit dapat berupa senyawa kovalen polar atau ion. 

c. Non elektrolit dapat berupa senyawa kovalen atau organik. 

E. Kerangka Konseptual 

Metode demonstrasi mempunyai kadar CBSA yang cukup tinggi, karena 

setiap siswa dapat terlibat secara langsung (Usman dan Lilis Setiawati, 1993:128). 

Apalagi bila siswa diberi kesempatan mencoba melakukannya. Selain itu, metode 

demonstrasi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena dengan metode ini 

kepada siswa diperkenalkan berbagai alat dan bahan kimia yang diperlukan dalam 

percobaan sehingga menjadikan pelajaran yang akan dipelajari lebih menarik bag 

siswa (Dahar dan Liliasari, 1986:6.3). Selanjutnya siswa diaktifkan dan didorong 

untuk akhf berpikir dan mengamati selama demonstrasi berlangsung dengan 

lembaran kerja siswa (LKS) (Dahar dan Liliasari, 1986:6.3). 

Di samping itu dalam mengamati demonstrasi, siswa semakin diaktifkan 

melalui pertanyaan-pertanyaan peringkat tinggi. Dengan pertanyaan peringkat tinggi 



siswa rnelakukan proses produksi untuk ~nerijawabnya. Dengan demikian siswa 

membuat sendiri respon jawabannya (Be Kiln Hoa Nio, 1995:35). Berarti un tirk 

~netijawab pertanyaan siswa l ian~s  berpikir pada ranali kognitif tingkat tinggi. 

Siswa yang bclajar terlibat secara langsung, tcnnotivasi, belajar lebili Icrtarik, 

aktii' belajar, aktif berpikir dan berpikir pada ranali kogiitif tingkat tinga, 

diperkirakan dapat tneningkatkan liasil belajar siswa. Sejalan dengan teori-teori dan 

pe~nikiran-pemi kiran di atas, ~naka  dapat diasumsi kan baliwa dengan penerapan 

metode demonstrasi yang dii kuti pertanyaan peringkat tingg pada pengajaran kimia 

di kelas I1 SMU liasil bclajar siswa dapat ditingkatkan. 

F. Perurnusan Hipotesis 

Berdasarkan petnikiran-pemikiran yang diketnukakan di atas, ~naka  dapat 

dimmuskan liipotesis sebagai berikut. 

H O :  Tidak ada perbedaan antara liasil belajar siswa yang belajar kimia dengan 

metode ceramali yang dilengkapi metode demonstrasi yang diikuti pertanyaan 

peringkat tinggi dengan hasil belajar siswa yang belajar kimia dengall tnetode 

ceramali saja. 

HI : Hasil belajar siswa yang belajar kimia dengan metode ceratnali yang 

dilengkapi metode demonstrasi yang diikuti pertanyaan peringkat tinggi lebili 

baik daripada liasil belajar siswa yang belajar kirnia lianya dengan metode 

ceramali saja. 



BAB 111 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat eksperimen (experimenfal research) dengan 

mengadakan perlakuan (treatmenr) yaitu pembelajaran kimia dengan menerapkan 

metode demonstrasi yang diikuti pertanyaan peringkat tinggi pada metode ceramah. 

Kemudian dibandingkan antara hasil belajar siswa kelas yang dikenai perlakuan 

(disebut kelas eksperimen) dan hasil belajar siswa kelas yang tidak dikenai perlakuan 

(dinamakan kelas kontrol). Pada kedua kelas diadakan tes awal (pretesr) sebelum 

proses pembelajaran pokok bahasan untuk menguji llomogenitas kedua kelas dan tes 

akhir (posttest) setelah selesai proses pembelajaran pokok bahasan yang diteliti 

dengan soal tes yang sama untuk meliliat perbedaan hasil belajarnya. Rancangan 

yang digunakan adalah Posttest Only Control Design seperti pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Rancangan Penelitian 

Keterangan: 

TZe= tes akhir kelas eksperimen 

T2k = tes akllir kelas kontrol 

C = metode cerarnali 

X = perlakuan yaitu metode demonstrasi yang diikuti pertanyaan peringkat tinggi. 

Kelas 
Eksperimen 
Kontrol 

B. Populasi dan Sampel 

I. Populasi 

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas I1 seluruh 

SMU Negeri dan SMU Swasta di kota Padang. 

Perlakuan 
C + X  

c 

Tes Akhir 
TZC 
T2k 



2. Snmpel 

SMU Negeri dan Swasta di kota Padang dikelompokkan menjadi 4 

kelompok: ( 1 )  SMU Negeri kelompok pertama yaitu SMU Negeri yang berlokasi 

di pilsat kota Padang. (2) SMU Negeri kelo~npok kedua yaiti~ SMU Negeri yang 

agak jauh dari pusat kota Padang, (3) SMU Negeri kelompok ketiga yaitu SMU 

Negeri yang berada di pinggr kota Padang, (4) Kelompok SMU Swasta yaitu 

SMU Swasta yang berada di kota Padang. Sampel diambil secara acak dengan 

stratifikasi, yaitu dengan mengadakan stratifikasi, kemudian diambil secara acak 

(Nasution, 1991 :123). Dua kelas dari kelas I1 pada satu SMU dari setiap 

kelompok SMU dijadikan sampel petielitian. Satu kelas dijadikan kelas 

eksperimen dan satu kelas la@ dijadikan kelas kontrol. 

Dengan teknik pengambilan sampel terpilill empat SMU sampel 

peneli tian sebagai berikut: 

a. Dari SMU Negeri kelompok pertama terpilih SMU Negeri 10 Padang. 

b. Dari SMU Negeri kelompok kedua terpilih SMU Negeri 5 Padang. 

c. Dari SMU Negeri kelompok ketiga terpilih SMU Negeri 13 Padang. 

d. Dari kelompok SMU Swasta terpilih SMU Adabiah Padang. 

C. Variabel dan Data 

1. Varinhd 

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, terdapat variabel 

penyebab atau variabel hehas dan variabel akibat atau variabel lerikat. Yang ' 

tnerupakan variabel bebas adalah metode dernonstrasi yang diikuti pertanyaan 

peringkat tinggi dan sebagai variabel terikat adalah nilai hasil belajar siswa. 

2. Dntn 

Yang ~nenjadi data dalam penelitian ini adalah: skor tes awal dan skor tes 

akhir kelas eksperimen dan kelas kontrol keempat SMU sampel. 



D. Prosedur Kerja Penelitian 

1. Persiapan Penelitian 

Pada tahap ini dipikirkan dengan seksama segala sesuatu yang perlu 

dipersiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan penelitian lainnya, 

seperti: 

a. Mempelajari GBPP kimia kurikulum 1994 yang disempurnakan dan 

menetapkan konsep-konsep @okok bahasan) untuk kelas I1 yang &an 

disajikan. 
" 

b. Menetapkan kelas I1 yang merupakan sampel penelitian bersama tim peneliti. 

c. Menetapkan buku ajar pokok yang akan dipakai siswa bersama guru kimia 

SMU penelitian. 

d. Membuat perlengkapan mengajar, yaitu Satuan Pelajaran (SP) dan Rencana 

Pengajaran (RP) pokok bahasan yang sesuai. 

e. Memilih topik-topik percobaan yang akan didemonstrasikan pada proses 

pembelajaran. 

f. Membuat format LKS yang akan diisi oleh siswa sesuai dengan topik-topik 

percobaan. 

g. Menyusun pertanyaan-pertanyaan peringkat tinggi yang akan digunakan sesuai 

dengan topik-topik percobaan. 

11. Melakukan ujicoba percobaan-percobaan yang akan didemonstrasikan. 

i. Menyusun instrumen penelitian yaitu butir-butir soal tes hasil belajar (tes awal 

dan tes akhir) pokok bahasan yang sesuai. 

j. Melakukan ujicoba butir-butir soal tes hasil belajar (tes awal dan tes akhir) 

yang telah disusun. 

2. Pelahsanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian merupakan proses pembelajaran pokok bahasan 

yang sesuai. Pada kelompok eksperimen pengajaran kimia dengan metode 

ceramah yang dilengkapi metode demonstrasi yang diikuti pertanyaan peringkat 

tinggi. Sedangkan pada kelompok kontrol dilakukan pengajaran kimia dengan 

metode ceramah saja. 



Pelaksanaan penelitian ini meliputi kegiatan: 

a. Mengadakan tes awal 

Butir soal tes awal disusun sama atau identik dengan butir soal tes akhir 

berdasarkan konsep (pokok bahasan) yang akan mereka pelajari. Tes awal 

diadakan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. 

b. Pelaksanaan pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran (tatap muka) setiap minggu secara umum 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengcunpulkan tugas/PR perorangan bila ada tugas/PR yang diberikan 

pada pertemuan sebelumnya. 

2. Membuka pelajaran dengan memotivasi siswa bila pertemuan pertarna atau 

dengan meninjau pemahaman materi bahasan minggu yang lalu dengan 

beberapa pertanyaan. 

3. Menuliskan pokok bahasan yang akan dibahas di papan tulis. 

4. Melakukan demonstrasi serta pertanyaan untuk memotivasi siswa. 

5. Memberikan penjelasan singkat tentang garis besar pokok bahasan, tujuan 

yang akan dicapai dan seterusnya pelaksanaan pembelajaran. 

6. Melakukan demonseasi pada momen yang tepat untuk memperkuat 

pemaharnan konsep diselingi pemberian pertanyaan peringkat tinggi 

kepada siswa dan siswa mengisi LKS. 

7. Memberikan pertanyaan peringkat tinggi kepada siswa di akhir delnonstrasi 

untuk mengaktifkan daya berpikir siswa. 

8. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau mengeluarkan 

pendapat. 

9. Guru memberikan penjelasan singkat tentang konsep (pokok bahasan) yang 

baru dibahas berupa pelurusan konsep, penekanan ataupun kesimpulan. 

10. Memberikan tugas/PR untuk pertemuan berikutnya. 

1 1. Menutup pelajaran. 

c. Mengadakan tes akhir 

Setelah selesai pembahasan konsep (pokok bahasan) yang dijadwalkan 

diadakan tes akhir (postfesl). Semua hasil peke j a m  siswa dikumpulkan. 



3. Teknik (inn Alai Peitgumpul Dntn 

a. Teknik pengumpulan data 

L@ 

Untuk mengumpulkan data diperlukan beberapa teknik sebagai berikut: 

1 .  Data hasil tes awal dikumpulkan dengan cara tnengadakan tes sebelum 

program pembelajaran dimulai. 

2. Data hasil belajar siswa dikurnpulkan dengan cara mengadakan tes setelah 

program pembelajaran selesai. 

b. Alat Peng~mpul Data 

Sesuai dengan teknik pengumpulan data, untuk mengumpulkan data 

diperlt~kan alat, yaitu: 

1 .  Naskah tes awal (hrelesl). 

2. Naskah tes akhir (posltesl). 

E. Teknik Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan pada tahap pengumpulan data, dianalisis 

dengan cara-cara tertentu. 

I. Dntn Hnsil Uji Cobn Nnsknlr Tes 

a. Validitas Butir Soal 

Menggunakan rumus korelasi Product Moment, (Arikunto, 1998: 162) 

dengan: 

rsv = koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N = jumlah siswa 

X = skor siswa tiap item (butir soal) 

Y = skor total tiap butir soal 

kriteria: 

0 ,8  < r, _< I ,O : korelasi sangat tinggi 

0,6 < r,. 5 0,8 : korelasi tinggi 



0,4 < r, I 0 , 6  : korelasi sedang 

0,2 < r, I 0,4 : korelasi rendah 

r,, 5 0,2 : korelasi sangat rendall 

b. Tingkat kesukaran butir soal 

Rumus yang digunakan untuk menghltung tingkat kesukaran adalah : 

dimana : 

P : indeks kesukaran 

B : banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS : jumlah peserta tes 

Kriteria : 

P < 0,3 : soal sukar 

0,3 1 P 10,7  : soal sedang 

P > 0,7 : soal mudah 

c. Daya Pembeda 

Daya pembeda butir soal ditentukan dengan rumus : 

D = & - & = P A - P B  (Ankunto, 1999:2 13) 
JA JB 

Keterangan : 

D : Daya pembeda 

JA : Banyaknya peserta kelas atas 

JB : Banyaknya peserta kelas bawah 

BA : Banyaknya peserta kelas atas yang menjawab benar 

BB : Banyaknya peserta kelas bawah yang lnenjawab benar 

PA : Proporsi kelas atas yang menjawab benar 

PB : Proporsi kelas bawah yang menjawab benar 

Kriteria : 

D < 0,2 : jelek 

0,2 5 D < 0,4 : cukup 



0,4 2 D < 0.7 : baik 

0,7 5 D I 1 : baik sekali 

d. Reliabilitas butir soal 

Untuk lnencari reliabilitas tes digunakan nlmus Kuder-Richardson 20 

(K-R 20) : 

=(*I ( s2 ;2 xpa ) (Arikunto, 1999: 100) 

Keteranga~l : 

r, = reliabilitas butir soal 

11 = banyak butir soal 

S = standar deviasi 

p = proporsi subyek yang menjawab benar 

q = proporsi subyek yang ~nenjawab salah 

Kriteria : 

0,8 < rl 2 I ,O : reliabilitas sangat tinggi 

0,6 < r, 5 0,8 : reliabilitas tinggi 

0,4 < rl 2 0,6 : reliabilitas sedang 

0,2 < r, _< 0,4 : reliabilitas rendah 

rl , 1 0 2  : reliabilitas sangat rendah 

2. Data Skor Tes Awnl 

Uji hotnogenitas skor tes awal kelas eksperirnen dan skor tes awal kelas 

kontrol digunakan untuk mengetahui apakah kelas eksperimen dan kelas kontrol 

lnenipakan dua kelas yang homogen. 

Ho~nogenitas dua kelas dapat ditentukan dengan rumus (Sudjana, 1996: 

250) berikut: 

F = Varians terbesar 
Varians terkecil 



F yang diperoleh dari perhitungan dibandingkan dengan F dalam tabel yaitu pada 

Fin, ( v l , ~ ) .  Bila F hitung < F tabel, data berasal dari populasi yang homogen. 

Berarti kelas eksperi~nen dan kelas kontrol hornogen. 

3. Dnta skor tes akhir 

Terhadap data skor tes akhir kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan 

uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. 

a. Uj i Nonnal i tas 

Uji normalitas dilakukan sebagai prasyarat uji hipotesis, yaitu untuk 

mengetahui apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Uji 

yang dapat dilakukan untuk uji normalitas ini adalah uji Lillefors. Langkall- 

langkah pengujian normalitas dengan uji Lillefors (Sudjana, 1996:466-467). 

Dalam hasil perhitungan diperoleh beberapa harga.Harga yang terbesar disebut 

Lo. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal, dibandingkan nilai Lo 
dengan nilai kritis L yang dicantumkan dalam tabel pada taraf nyata a yang 

diingini. Bila nilai Lo <L tabel data berdistribusi normal. Uji normalitas ini 

dilakukan terhadap skor tes akhir kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas juga merupakan pra syarat uji hipotesis, yaitu untuk 

mengetahui apakah data berasal dari populasi yang homogen, dengan 

perkataan lain apakah skor tes akhir kelas eksperimen homogen dengan skor 

tes akhir kelas kontrol. Seperti telah dikemukakan diatas untuk uji 

homogenitas ini digunakan rurnus uji Varians (Sudjana,1996:250). F yang 

diperoleh dari perhitungan dibandingkan dengan F tabel pada FIRa(VI,VZ), Bila F 

lutung < F tabel, data berasal dari populasi yang homogen. Berarti skor tes 

akhir kelas eksperimen dan kelas kontrol homogen. 

c. Uji Hipotesis 

Dalam penelitian digunakan dua kelas sampel yaitu kelas eksperimen 

dan kelas kontrol untuk tiap-tiap sekolah penelitian. Untuk itu ingin diketahui 

hipotesis statistik sebagai berikut: 



Ho : P I  = PL 

HI : P I  * P2 

Karena data berdistribusi normal dan berasal dari populasi homogen, 

untuk menguji apakah perbedaan rata-rata hasil belajar berarti (signifikan) 

digunakan uji t dengan menggunakan rumus (Sudjana, 1996:239): 
- - 

t =  X I - X 7  

Keterangan : 
- 
X I  : skor rata-rata kelas eksperimen 
- 
X2: skor rata-rata kelas kontrol 

S : simpangan baku gabungan 

n : jumlah siswa kelas eksperi~nen 

nz : jumlah siswa kelas kontrol 

Kri teria: 

Diteri~na fi jika -tl_l/z, < t < tl-l/zu, dimana t l - lna  didapat dari tabel distribusi t 

dengan dk = nl + n2 -2 dengan peluang (1-112a). 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data 

Pada deskripsi data ini akan dikemukakan data dari tiga SMU penelitian, 

yaitu data dari SMU Negeri 10 Padang, SMU Negeri 5 Padang dan SMU Adabiah 

Padang. Sedangkan data dari SMU Negeri 13 Padang belum dapat dilaporkan karena 

proses pembelajaran pokok bahasannya belum selesai, namun sebagai penelitian 

mahasiswa tetap diteniskan. 

I. Data dari SMU Negeri 10 Padang 

Untuk memperoleh data tentang skor tes awal dan hasil belajar siswa kelas 

sampel, maka telah diadakan tes awal sebelum proses pembelajaran pokok 

bahasan Keadaan Setimbang dan Pergeseran Kesetimbangan dan tes akhir 

setelah melakukan proses pembelajaran pokok bahasan tersebut. Baik tes awal 

maupun tes akhir, soal yang diberikan berbentuk objektif dengan jumlah soal 25 

butir. Skor tes awal yang diperoleh dari kedua kelas diberikan pada tabel 2 dan 

skor tes akllir yang diperoleh dari kedua kelas sampel dicantumkan pada tabel 3. 

Tabel 2. Skor tes awal kelas eksperimen dan kelas kontrol SMU N 10 Padang 

No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Skor Kelas Eksperimen 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

N= 

Frekwensi 
3 
4 
8 
12 
6 
4 
3 
40 

Skor Kelas Kontrol 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Frekwensi 
3 
6 
9 
8 
5 
4 
5 

N= 40 



Tabel 3. Skor hasil tes akhir kelas eksperi~neli dan kelas kontrol SMU Negeri 

Skor Kelas Kontrol I Frekuensi 
10 Padang 

Dari data skor tes awal dan tes akhir kelas eksperilnen dan kelas kontrol di 

Skor Kelas Eksperi~nen 
1 1  

atas dapat dihitung nilai rata-rata, simpangar1 baku dan varians masing-masing kelas 

Frekuensi 
I 

yang dapat dilillat pada tabel 4 dan 5 berikut ini. 

Tabel 4. Skor rata-rata, simpangan baku, varians skor tes awal kelas eksperimen 
dan kelas kontrol SMU Negen I0 Padang 

Kelas I N I X S s2 1 
Eksperi~nen 
Kontrol 

Dan tabel 4 terlihat bahwa varians kelas eksperimen = 2,4976 (terkecil) dan 

varians kelas kontrol = 3,2282 (terbesar). Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa njlai 

Tabel 5. Skor rata-rata, simpangan baku, varians skor tes akliir kelas eksperimen 
dan kelas kontrol SMU Negeri I0 Padang 

rata-rata skor tes akhir kelas eksperimen = 16,45 lebih besar dari nilai rata-rata 

40 
40 

skor tes akliir kelas kontrol = 14,075 

Kelas 
Eksperirnen 
Kontrol 

4,95 
4,95 

- 
X 

16,45 
14,075 

N 
40 
40 

1,5804 
1,7967 

S 
2,6111 
2,7678 

2,4976 
3,2282 

s2 
6,8 178 
7,6607 



2. Data dari SMU Negeri 5 Padartg 

Untuk memperoleh data skor tes awal dan hasil belajar siswa kelas ' 

eksperimen dan kelas kontrol, maka telah diadakan tes awal sebelurn proses 

pembelajaran pokok bahasan Laju Reaksi dun Fakforfakfor yang 

Mempengaruhinya dan tes akhir setelah melakukan proses pembelajaran pokok 

bahasan tersebut. Baik tes awal maupun tes akhir soal yang digunakan berbentuk 

objektif pilihan ganda dengan jumlah soal 25 butir. Skor tes awal yang diperoleh 

dari kelas eksperimen dan kelas kontrol dikemukakan pada tabel 6 dan skor tes 

akhir yang diperoleh dari kedua kelas dikemukakan pada tabel 7. 

Tabel 6. Skor tes awal kelas eksperimen dan kelas kontrol SMU N 5 Padang 

No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Tabel 7. Skor hasil tes akhir kelas eksperimen dan kelas kontrol 
SMU Negeri 5 Padang 

Frekuensi 
1 
1 
4 
10 
11 
6 
5 
1 

Skor Kelas Eksperimen 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 9  

39 N= 

Skor Kelas Kontrol 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
23 

N= 

Frekuensi 
1 
2 
2 
10 
4 
10 
7 
1 
1 
1 

Frekuensi 
1 
5 
6 
10 
9 
5 
2 
1 

3 9 

Skor Kelas Eksperimen 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Skor Kelas Kontrol 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
11 

3 9 

Frekuensi 
2 
3 
4 
6 
9 
3 
8 
3 
1 

N= 

N= 

39 



Dari data skor tes awal dan tes akhir kelas eksperimen dan kelas kotitrol di 

atas dapat dihitung nilai rata-rata, simpangan baku, dan varians masing-masing 

kelas dapat dilihat pada tabel 8 dan 9 berikut ini. 

Tabel 8. Skor rata-rata, simpang baku, dan varians skor tes awal kelas eksperimen 
dan kelas kontrol SMU Negeri 5 Padang 

- 

Dari tabel 8 terliliat baliwa varians kelas eksperimen = 3,5870 (terbesar) dan 

varians kelas kontrol = 2, 6599 (terkecil). Dari tabel 9 dapat dililiat bahwa nilai 

rata-rata skor tes akhir kelas eksperitnen = 19,0256 lebih besar dari nilai rata-rata 

skor tes akliir kelas kontrol = 16,3333 

3. Data dnri SMU Adabialr Padung 

Untuk memperoleh data skor tes awal dan llasil belajar siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, maka telah diadakan tes awal sebelurn proses 

petnbelajaran pokok bahasan Termokirnia dan tes akliir setelali rnelakukan proses 

pembelajaran pokok bahasan tersebut. Baik tes awal maupun tes akhir, soal yang 

digunakan berbentuk objektif pililian ganda degan jumlah soal 26 butir. Skor tes 

awal yang diperoleh dari kelas eksperimen dan kelas kontrol dikeinukakan pada 

tabel 10 dan skor tes akliir kedua kelas sampel diberikan pada tabel 1 1. 

Tabcl 9. Skor rata-rata, simpangan baku dan varians skor tes akliir kclas 
eksperimen dan kelas kontrol SMU Negeri 5 Padang 

Kel as 
Eksperimen 
Kon trol 

lielas 
Eksperimen 
Kontrol 

X 
6,3077 
6,8462 

N 
39 
39 

N 
39 
39 

S 
1,8939 
1,6309 

s2 
3,5870 
2,6599 

X 
19,0256 
16,3333 

S 
2,0454 
1,8257 

s2 
4,1835 
3,3333 



Tabel 11. Skor hasil tes akhir kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Tabel 10. Skor tes awal kelas eksperimen dan kelas kontrol 
SMU Adabiah Padang 

SMU Adabiah P 
No I Skor Kelas Eksperimen I Frekuensi 

No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Dari data skor tes awal dan tes akhir kelas eksperimen dan kelas kontrol di 

Skor Kelas Eksperimen 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

idang 

atas dapat dihitung nilai rata-rata, simpangan baku, dan varians masing-masing 

kelas sarnpel yang dapat dilihat pada tabel 12 dan 13. 

N= 

Skor Kelas Kontrol 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Frekuensi 
4 
5 
7 
15 
6 
4 
3 

Frekuensi 
3 
3 
2 
3 
4 
4 
6 
10 
2 
4 
2 
1 

44 

Tabel 12. Skor rata-rata, simpangan baku, dan varians skor tes awal kelas 
eksperimen dan kelas kontrol SMU Adabiah Padang 

Skor Kelas Kontrol 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Kelas 
Eksperimen 
Kontrol 

Frekuensi 
4 
5 
12 
9 
4 
5 
5 
1 

N -  4 5 

N 
44 
45 

- 
X 

4,8636 
4,9778 

S 
1,6080 
1,8646 

s2 
2,5856 
3,4768 



Tabel 13. Skor rata-rata, simpangan baku, dan varians skor tes akhir kelas 

Pada tabel 12 dapat dilihat bahwa varians kelas eksperimen = 3,5870 (terbesar) 

dan varians kelas kontrol = 2,6599 (terkecil). Pada tabel 13 terlihat bahwa nilai 

rata-rata skor tes akhir lkelas eksperimen = 15,5455 lebih besar dari nilai rata-rata 

skor tes akhir kelas kontrol = 13,6444. 

eksperimen dan kelas kontrol SMU Adabiah Padang 

B. Analisis Data 

Analisis data menyangkut uji homogenitas kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dari data tes awal, uji normalitas data hasil tes akhir kelas eksperimen dan 

kelas kontrol, uji homogenitas data hasil tes akhir kelas eksperimen dan kelas 

kontrol serta uji hipotesis setiap SMU penelitian. 

1. SMU Negeri 10 Purlai~g 

a. Uji Homogenitas Kelas Eksperimen d m  Kelas Kontrol 

Untuk menguji homogenitas kelas eksperimen dan kelas kontrol 

digunakan rumus uji F skor tes awal. Telah diperoleh varians (s2) kelas 

eksperimen = 2,4976 dan varians kelas kontrol = 3,2282. Dari kedua harga 

varians ini didapat harga F = 1,2925. Harga F tabel pada F0,05(40,40) = 1,69. 

Fhitung(1,2925) < Ftabel(l,69). Jadi kelas eksperimen dan kelas kontrol 

mempunyai varians yang homogen. Dengan kata lain kelas eksperimen 

homogen dengan kelas kontrol. Dengan demikian penelitian eksperimen ini 

dapat dilanjutkan. 

b. Uji Normalitas 

Uji normaltas dilakukan sebagai prasyarat uji hipotesis yang 

menggunakan uji t, yaitu untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. Uji yang digunakan adalah uji Lillefors. 

Dari uji normalitas skor tes akhir kelas eksperimen diperoleh Lo = 

0,1175. L tabel pada taraf nyata (a) 0,05 = 0,1401. Kriteria Ho diterima 

Kelas 
Eksperimen 
Kontrol 

N 
44 
45 

S 
2,7657 
3,0760 

- 
X 

15,5455 
1 3,6444 

s2 
7,6491 
9,4616 



jka L, < L tabel. Ternyata b(O,I 175) < L tabel (0,140 1 ) .  Jadi data berasal dari 

populasi yang berdistribusi nonnal. 

Dari uji normalitas skor tes akhir kelas kontrol diperoleli = 0,1207. L 

tabel pada taraf nyata (a) 0,05 = 0,1401. Kriteria Ho diteritna jika 4, < L tabel. 

Ternyata L,] (0,1207) < L tabel (0,140 1 ). Jadi data berdistribusi normal. 

c. Uji Hotnogenitas 

Uji homogenitas ini dilakukan sebagai prasyarat uji hipotesis yang 

tnengbwnakan uji t, yaitu untuk mengetahui bahwa data berasal dari populasi . 
yang metnpunyai varians yang homogen. Uji hornogenitas ini dilakukan 

dengan menggunakan uji F (analasis varians) skor tes akhir. Telah diperoleh 

varians kelas eksperimen = 6,8178 dan varians kelas kontrol = 7,6607. Dari 

kedua harga varians ini didapat harga F = 1 , I  236. Harga F tabel pada Fo,osc40,40, 

= 1,69. Ternyata F hitung (1,1236) < F tabel (1,69). dengan demikian data 

berasal dari populasi yang mempunyai varians yang homogen. 

d. Uji Hipotesis 

Dari utji nonnalitas dan homogenitas dapat diketahui bahwa kedua data 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan homogen. Oleh karena itu 

dapat dilakukan uji hipotesis dengan uji t. 

Dari perhitungan diperoleh t hitung = 3,948. Kriteria pengujian adalah 

Ho diteritna jika -tl-lna < t < tl-l/zc*. Untuk a = 0,01 dk = 78, t tabel = 2,660. t 

hitung (3,948) > t tabel a = 0,01 (=2,660). Berarti skor rata-rata siswa kedua 

kelas sampel pada taraf nyata a = 0,O 1 tnempunyai perbedaan yang berarti 

dimana skor rata-rata siswa kelas eksperimen lebih besar dari skor rata-rata 

siswa kelas kontrol. 

2. SMU Negeri 5 Padang 

a. Uji Homogenitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Untuk menguji homogenitas kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dipnakan nltnils uji F skor tes awal. Telah diperoleh varians (s2) kelas 

eksperimen = 3,5870 dan varians kelas kontrol = 2,6599. Dari kedua harga 

varians ini didapat harga F = 1,3485. Harga F tabel pada Fo,05(39,39, = 1,70. F hitung 



( 1.3485) <: F tabel ( 1,70). Jadi kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai 

varians yang ho~nogen. Dengan kata lain kelas eksperimen homogen dengan 

kelas kontrol. Dengan demikian penelitian eksperimen ini dapat dilaksanakan. 

b. Uji Nonnalitas 

Uji nonnalitas dilakukan sebagai prasyarat uji hipotesis dengan 

menggunakan uji t, yaitu umh~k mengetahui apakah data yang berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Uji yang dipnakan adalah i~ji Lillefors. 

Dari uji normalitas skor tes akhir kelas eksperimen diperoleh = 

0.1 194. L tabel pada taraf nyata ( a )  0,05 = 0,14 18. Kriteria Ho diteri~na jika 4, 

< Ltabel. Ternyata Lo (0,1194) < L tabel (0,1418). Jadi data berasal dari 

populasi yang berdistribusi nonnal. 

Dari uji nonnalitas skor tes akhir kelas kontrol diperoleh = 0,1505 < 

L tabel pada taraf nyata (a)  0.01 = 0,1650. Kriteria Htr diterirna jika 4, < L 

tabel. Ternyata Lr, (0,1505) < L tabel (0,1650). Jadi data berasal dari populasi 

yang berdistribusi nonnal. 

c. Uji Homogenitas 

Uji Iiomogenitas ini dilakukan sebagai prasyarat uji hipotesis yang 

menggunakan uji t, yaitu untuk mengetahui bahwa data berasal dari populasi 

yang mempunyai varians yang homogen. Uji homogenitas ini dilakukan 

dengan menggunakan uji F (analisis varians) skor tes akhir. Telah diperoleh 

varians kelas eksperimen = 4,1835 dan varians kelas kontrol = 3,3333. Dari 

kedua harga varians ini didapat harga F = 1,2550. Harga F tabel pada Fo,oS (39,39, 

= 1,70. Ternyata F hitung (1,2550) < F tabel (1,70). Dengan demikian data 

berasal dari populasi yang mempunyai varians yang homogen. 

d. Uji Hipotesis 

Dari irji nonnalitas dan uji homogenitas dapat diketahui bahwa kedua 

data berasal dari populasi yang berdistribusi nonnal dan homogen. Oleh sebab 

it11 dapat dilakukati u j i  hipotesis dengan uji t. 

Dari perhitungan diperoleh t hitung = 6,1328. Kriteria pengujian adalah 

Ho diteri~na jika -tl-lnu <t<tl-l,zu. Untuk a = 0,01, dk = 76, t tabel = 2,660. 



Harga 1 hitung (6,1328) terletak di luar penerimaan b. Jadi hipotesis no1 (H,,) 

ditolak pada taraf nyata (a)  0,01 atau t hitung (6,1328) > t tabel a = 0,01 

(2,660). Berarti skor rata-rata siswa kedua kelas sampel pada taraf nyata a = 

0.01 tnempunyai perbedaan yang berarti dimana skor rata-rata siswa kelas 

eksperimen lebili besar dari skor rata-rata siswa kelas kontrol. 

3. SMU A(CRhi(11t Padatzg 

a. Uji Homogenitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Untuk mengwji homogenitas kelas eksperimen dan kelas kontrol 

digunakan rumus uji F skor tes awal. Telah diperoleh varians (s2) kelas 

eksperimen = 2,5856 dan varians kelas kontrol = 3,4768. Dari kedua harga 

varians ini didapat harga F = 1,3447. Harga F tabel pada F0,05 (44,45) = 1,65. F 

hitung (1,3447) < F tabel (1,65). Jadi kelas eksperimen dan kelas kontrol 

me~npuriyai varians yang hornogen. Dengan kata lain kelas eksperimen 

homogen dengan kelas kontrol. Dengan demikian penelitian eksperimen ini 

dapat dilanjutkan. 

b. Uji Nonnalitas 

Uji normalitas dilakukan sebagai prasyarat uji hipotesis dengan 

menggmakan uji t, yaitu irntuk mengetahui ayakah data berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. Uji yang digunakan adalah uji Lillefors. 

Dari uji normalitas skor tes akhir kelas eksperiman diperoleh b = 

0,1248. L tabel pada taraf nyata (a) 0,05 = 0,1336. Knteria Ho diterima jika Lo 

< L tabel. Ternyata 4, (0,1248) < L tabel (0,1336). Jadi data berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

Dari uji normalitas skor tes akhir kelas kontrol diperoleh harp b = 

0,1078. Harga L tabel pada taraf nyata (a) 0,05 = 0,1320. Kriteria H0 diterima 

jika < L tabel. Ternyata (0,1078) < L tabel (0,1320). Jadi data berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 



c. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas ini dilakukan sebagai prasyarat uji hipotesis yang 

menggunakan uji t, yaitu untuk mengetahui bahwa data berasal dari populasi 

yang mempunyai varians yang hornogen. U-ji homogenitas ini dilakukan 

dengan mengenakan uji F (analisis varians) skor tes akhir. Telah diperoleh 

dari perhitungan varians kelas eksperimen = 7,6491 dan varians kelas kontrol = 

9,461 6. Dari kedua harga varians ini didapat harga F = 1,2370. Harga F tabel 

pada FoJI5 tJJ,45, = 1,650. Temyata harga F hitung (1,2370) < F tabel (1,650). 

Dengan demikian data berasal dari populasi yang mempunyai varians yang 

hornogen. 

d. Uji Hipotesis 

Dari i~ji nonnalitas dan iji homogenitas dapat diketahui bahwa kedua 

data berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan homogen. Oleh karena 

itu dapat dilakukan uji hipotesis dengan uji t. 

Dari perhitungan diperoleh t hitung = 3,055. Kriteria pengujian adalah 

Ho diterirna jika -tl-,na < t < tl-,nU. Untuk a = 0,01, dk = 87 f0,995 = 2,660. 

Harga t hitung (3,055) terletak di luar daerah penerimaan atau t hitung' 

(3,055) > t tabel (2,660). Jadi hipotesis no1 (h) ditolak pada taraf nyata (a)  

0,01 dan hipotesis kerja (HI) diterima. Berarti skor rata-rata siswa kedua kelas 

sampel pada taraf nyata a = 0,01 mempunyai perbedaan yang berarti dimana 

skor rata-rata siswa kelas eksperimen lebill besar dari skor rata-rata siswa kelas 

kontrol. 

Untuk ~nemudahkan pembacaan hasil analisis data dapat pula dicantunkan 

dalam tabel 14 bcrikut ini: 

Tabel 14. Hasil analisis data dan penbwjian hipotesis 

SMU sampel 

SMU N 5 

SMU N 10 

SMU Adab 

- 
XC 

19,0256 

16,4500 

1 5,5455 

- 
Xk 

16,3333 

14,0750 

13,6444 

t tabel 

2,660 

2,660 

2,660 

t hitung 

6,1328 

3,9480 

3,0550 

a 

0,Ol 

0,01 

0,O 1 

Hnol (Ho) 

ditolak 

ditolak 

ditolak 



Untuk melihat gambaran perbandingan skor rata-rata tes akhir siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat gambar 1 berikut: 

0 

1 2 3 

SMU Sarnpel 

Kelas Kcntrol 

Garnbar I .  Perbandingan skor rata-rata kelas eksperimen dan kelas 
kontrol SMU Sarnpel 

Keterangan: 
1= SMU Negeri 5 Padang; 2= SMU Negeri 10 Padang; 3= SMU Adabiah Padang 

C. Pembahasan 

Dari hasil analisis data ternyata pada ketiga SMU subyek penelitian baik 

pada SMU Negeri 10 Padang, SMU Negeri 5 Padang ataupun pada SMU Adabiah 

Padang hipotesis no1 (Ho) ditolak dan hipotesis kerja (HI) diterima. Hal ini berarti 

terdapat perbedaan skor rata-rata antara siswa yang belajar kimia dengan metode 

ceramah yang dilengkapi metode demonstrasi yang diikuti pertanyaan peringkat 

tinggi dengan skor rata-rata siswa yang belajar kimia dengan metode ceramah saja. 

Berarti metode demonstrasi yang diikuti pertanyaan peringkat tinggi dapat 

meningkatkan penguasaan siswa pada pembelajaran kimia di SMU Kota Padang. 

Hal tersebut di atas dapat terjadi karena metode demonstrasi mempunyai 

kadar CBSA yang cukup tinggi, setiap siswa dapat terlibat langsung dalam belajar 

(Usman dan Lilis Setiawati, 1993:128). Selain itu metode demonstrasi dapat lebih 

menarik perhatian siswa, menjadikan siswa tennotivasi dalarn belajar, sehingga 

siswa lebih paham, karena kepada siswa diperkenalkan alat-alat dan bahan-bahan 



kirnia serta proses kirnia yang terjadi (Usman dan Lilis Setiawati, 1993:129; 

Simanjuntak dan Pasaribu, 1996:128). Dengan metode demonstrasi siswa didorong 

aktif berpikir dan mengamati selama dernonstrasi guru berlangsung dengan adanya 

lembaran kerja siswa (LKS) dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleli guru 

menyeling? proses-proses yang didemonstrasikan (Daliar dan Liliasari, 1986:63). Di 

samping itu metode demonstrasi membuat pembelajaran kimia lebih konkrit. 

Seperti dikernukakan di atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bwru 

mengiringi proses demonstrasi sangat efektif untuk mendorong siswa aktif berpilur. 

Apalagi dengan pertanyaan peringkat tinggi yang menghendaki siswa melakukan 

proses produksi i~ntuk rnenjawabnya. Pertanyaan peringkat tinggi dapat 

meningkatkan petlalaran siswa (Be Kim Hoa Nio, 1995:35). Belajar kimia dengan 

penuh aktif berpikir dan rnengaktifkan penalaran, tentu akan memberikan 

surnbangan untuk meningkatkan penguasaan siswa dalatn belajar kimia. 

Siswa yang belajar kimia terlibat secara langsung, termotivasi, belajar lebili 

tertarik, aktif belajar, aktif berpikir dan berpikir menggunakan penalaran dapat 

meningkatkan pengtrasaan siswa dalatn belajar kimia. Berarti juga dapat 

meningkatkan liasil belajar siswa. 

Bila diperhatikan perbedaan skor rata-rata kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, pada SMU Negeri 5 Padang dan SMU Negeri 10 Padang sangat tingg 

tingkat signifikannya bila dibandingkan dengan pcrbedaan skor rata-rata kelas 

eksperitnen dan kelas kontrol pada SMU Adabiah Padang. Hal ini dapat terlihat dari 

nilai t hitung yang diperoleli. Pada SMU Negeri 5 Padang nilai t hitung = 6,1328, 

pada SMU Negeri 10 Padang nilai t htung = 3,948 dan pada SMU Adabiah Padang 

nilai t hitung = 3,055. Hal ini disebabkan tingkat kemampuan siswa pada SMU 

Negeri rnemang lebili baik dari SMU Swasta. Di samping itu terlihat jumlah siswa 

dalam satu kelas pada SMU Adabiah lebih besar (44 orang siswa pada kelas 

eksperimen dari 45 orang siswa pada kelas kontrol). Namuri dernikian metode 

demonstrasi yang diikuti pertanyaan peringkat tinggi dapat meningkatkanpenguasaan 

siswa pada pembelajaran kimia di SMU Swasta, khususnya di SMU Adabiah 

Padang. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dan 

dikemukakan saran-saran sebagai berikut : 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Dengan penerapan metode demonstrasi yang diikuti pertanyaan peringkat 

tinggi dapat ineningkatkan hasil belajar siswa kelas I1 pada mata pelajaran 

kimia di SMU Kota Padang. 

2. Peningkatan hasil belajar siswa dengan penerapan metode dernonstrasi yang 

diikuti pertanyaan peringkat tinggi pada pelajaran kimia khususnya kelas I1 

lebih baik pada SMU Negeri daripada SMU Swasta. 

B. Saran-saran 

Saran-saran yang perlu dikemukakan dalam ha1 ini adalah : 

1. Disarankan kepada guru-guru kimia SMU untuk menerapkan metode 

demonstrasi yang diikuti pertanyaan peringkat tinggi dalam pelajaran kimia di 

SMU di samping metode ceramah, karena dapat meningkatkan, hasil belajar 

siswa. 

2. Disarankan kepada peneliti atau guru-guru kimia untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut tentang penerapan metode demonstrasi yang diikuti pertanyaan 

peringkat tinggi pada pokok bahasan lain mata pelajaran kiinia di SMU. 
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Lampiran 1 Naskah Tes Awal yang Digunakan di SMU Negeri 5 Padang 

Pokok Bahasan : Lnju Reaksi dnrz fnktor )tang mempen,onrulzin~~n. 
Waktu : 45 menit 

Petunjuk: Pilihlah salah satu dari jawaban yang kamu anggap benar 

1. Dari perubahan P+ Q ternyata setelah 5 menit terbentuk Q= 4 mol/L. Besarnya 
laju reaksi adalah : ,. 

a. 4 mo/L b. 3 mol/L c. 2 mol/L d. 1 mol/L e. 0,8 mol/L 

2. Berikut yang tidak inempengaruhi laju reaksi adalah : 
a. Konsentrasi pereaksi c. Volume e. Katalisator 
b. Temperatur d. Luas permukaan 

3. Laju reaksi yang paling cepat terdapat pada : 
a. 250 ml HC10,5 M + 250 ml NaOH 0,5 h4 
b.250 ml HCI 0,4 M + 250 ml NaOH 0,4 M 
c. 250 ml HCI 0,3 M + 250 ml NaOH 0,3 M 
d.250 ml HCI 0,2 M + 250 ml NaOH 0,2 M 
e. 250 ml HCI 0,l M + 250 ml NaOH 0,l M 

4. Dari reaksi A+B dengan laju reaksi A pada suhu 25°C. Bila setiap kenaikan suhu 
10°C laju reaksi menjadi 3X, maka laju reaksi pada suhu 55°C adalah sebesar: 

a.3A b. 8A c. 9A d. 27A e.30A 

5. Dari data mrcobaan 

6. Untuk reaksi : A+B+ zat hasil reaksi, bila dketahui: 
a. Konsentrasi awal A dinaikkan 2kali lipat pada kosentrasi B yang tetap, maka 

laju reaksi menjadi dua kali lebih besar. 
b. Konsentrasi awal/'A dan B masing-masing dinaikkan 2X lipat maka reaksi 

menjadi 8X lebih besar. 

No 
1 
2 
3 
4 
5 

Laju reaksi yang paling cepat adalah : 
a. 1 b.2 c. 3 d. 4 e. 5 

Logam Mg 
Batangan 
Butiran 
Butiran 
Sebuk 
Batangan 

[HCI] 
0,lM 
0, I M 
0,2M 
0,2M 
0,2M 

Suhu 
20°C 
20°C 
30°C 
30°C 
30°C 

Laju reaksi 
- 
- 
- 
- 
- 



Maka rumusan persamaan kecepatan reaksi di atas adalah : 
a. V=k[A] c. v=~[A]' e. v=~[A]'[B 
b. V=k[AJlB] d. V = ~ [ A ] ~ B J '  

7. Laju reaksi X + Y+XY dapat dinyatakan sebagai : 
a. Penambahan kosentrasi X tiap satuan waktu 
b. Penambahan kosentrasi Y tiap satuan wahqu 
c. Penatnbahan kosentrasi XY tiap satuan waktu 
d. Penambahan kosentrasi X dan Y tiap satuan waktu 
e. Penambahan kosentrasi X ,Y dan XY tiap satuan waktu 

8. Suatu reaksi berlangsung 2X lebih cepat jika sunu dinaikkan sebesar 10°C .Jika 
pada suhu 30°C reaksi itu berlangsung selatna 4 menit, maka pada suhu 70" C 
reaksi akan berlangsung selarna: 

a.4 Menit b.:! Menit c. I Menit d. '/z Menit e. 1/4 Menit 

9. Kenaikan suhu akan memperbesar kecepatan reaksi : 
a. Hanya pada reaksi eksoter~n d. Hanya pada reaksi larutan saja 
b. Hanya pada reaksi endoterm e. Pada selnua reaksi kitnia 
c .  Hsr.v2 d m  r ? x ! ~  re&! y n g  rr.enrrhasi!l'2n u a-u crac 

10. I.ozam sen!: bereaksi dengan HCI menghasilkan gas hidrogen. Bila percobaan 
dilakukan 5X dengan seng yang sama ukuran dan beratnya. Dengan HCI berapa 
M gas hidrogen paling cepat dihasilkan : 
a.  I),] M h. 0-5 M c. 1M d. 1.5 M e. 2 M 

1 1. Dari rezksi NO dan Er2 diperoleh data sebagai berikut: 
I No [NO] dalam M 1 [Hr2] dalam M / Laju reaksi 

Reaksi tersebut adalah reaksi tingkat orde : 
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 c. 5 

[ ] dalam mol/L/dt 

12. Dari reaksi pada soal 1 1 tentukanlah rumus persamaan la& reaksinya: 
a. V= k[NO] [Br:] c. V = k[NO] [ ~ r ~ ] ~  e. V = k w ~ ] '  
b. V= l i [ ~ O ] ' [ ~ r ~ ] '  d. V = ~[Nc) ] ' [H~~]  

1 O,! I 0,05 I 6 



Orde reaksi terhadap A dan B berturut-turut adalah: 
a. 1 dan 2 b. 2 dan 1 c. 1 dan 1 d. 2 dan 2 e. 2 dan 3 

'ada reaksi A + B+ Hasil reaksi terdapat data: 

14. Dari data hasil percobaan untuk reaksi : A + B+ Hasil 

No 

1 
2 
3 

Pada pecobaan I dan 3 kecevatan reaksi dipengaruhi oleh faktor : 
a. Kosentrasi c. Luas permukaan e. Katalis 
b. Sifat zat d. Suhu 

A dlm M 

0,1 

No 
1 
2 
3 
4 
5 

15. Dari data soal No 14 pada percobaan 2 dan 5, maka untuk menaikkan suhu 
sebesar 1 O°C kecepatan reaksi akan : 
a. Tetap 
b. Menjadi lebih lambat 
c. Menjadi 2X semula 
d. Menjadi 4X semula 
e. Menjadi '/2 X semula 

16. Suatu reaksi A + B + Hasil reaksi, persamaan laju reaksi V = ~[A][B]'. Bila pada 
suhu tetap kosentrasi A ddan R masing-masing dinaikkan 2X lipat dari semula 
,maka laju rcaksi akan mcnjadi : 
a. Tetap b. 2X semula c. 4X seinula cl. GX semula e.8X seinula 

3 2 
1.28 

B dlm M 
. 

0,05 

Massdbentuk 
5 gr Serbuk 
5 gr larutan 
5 gr padat 
5 gr larutan 
5 gr larutan 

17. Diketahui reaksi 2A + B2+ 2AB. Pengaruh perubahan kosentarsi awal pereaksi A 
dan B2 adalah seperti grafik berikut : 

Laju reaksi dlm 
mol/L/dt 

2 

[B] dalam M 
0,1 
0, 1 
0,1 
0 2  
0,1 

Waktu 
2 
3 
5 

1.5 
1.5 

Suhu ( "C) 
25 
2 5 
2 5 
2 5 
3 5 



Reaksi tersebut tergolong orde ke: 

18. Dari data berikut ini reaksi yang paling cepat berlangsung adalah: 
a. 20 ml HCl0,l M + 20 ml Na2S20? 0,2 M pada suhu 40°C 
b. 20 ml HCI 0,l M + 20 ml Na2S20? 0,2 M+ 20 ml air panas pada suhu 40°C 
c. 20 1n1 HCl0,l M + 20 ml Na2S203 0,1 M pada suhu 40°C 
d. 20 ml HCl 0,l M + 20 ml Na2S203 0,2 M pada suhu 30°C 
e. 20 ml HCI G , i  M + 20 ml Na2S2O7 0,l M pada suhu 30°C 

19.Kenaikan suhu akan rnelnpercepat suatu reaksi kimia,karena : 
a. Kenaikan suhu akan menaikkan energi pengaktifan zat yang bereaksi 
b. Kenaikan suhu akan memperbesar kosentrasi zat yang bereaksi 
c. Kenaikan suhu akan memperbesar energi kinetik zal. yang bereaksi 
d. Kenaikan suhu akan memperbesar tekanan 
e. Kenaikan suhu akan memperbesar luas pennukaan. 

20. Katalisator dapat mempercepat reaksi karena : 
a. Menaikkan energi pengaktifan 
b. Menurunkan energi pengaktifan 
c. Me~nperbesar perubahan tumbukan 
d. Memperbesar perlibahan entalpi reaksi 
e. Menurunkan perubahan entalpi reaksi 

21. Pada umumnya kecepatan reaksi akan bertambah jika: 
a. Suhu dinaikkan d. Tekanan tetap 
b. Kosentrasi pereaksi diturunkan e. Ukuran partikel yang besar 
c. Volume diperbesar 

22. Bila pada suhu tertentu kecepatan penguraian N:Os menjadi NO2 dan 0: adalah 
2:s. 10%01/~ idetik maka kecepatan pembentukan NOz adalah: 
a. I ,3,1 (f' molll Adt c. 5,O. 10" mol/l ./dt e.3,V.l 0%1ol/l,/dt 
b. 2,5.1oi' mol!L/dt d. 6,2.10° mol/L/dt 

23. Dalam rumus kecepatan reaksi , k disebut : 
a. Tingkat kecepatan reaksi d. Kecepatan reaksi 
b. Tetapan kesetimbangan e. Percepatan kecepatan reaksi kimia 
c. Tetapan kecepatan reaksi 



24.Seng dapat bereaksi dengan larutan asain klorida menurut persamaan reaksi : 
Zn(s) + 2 HCI(n,,-+ ZnC12(ni, + H2@) 

Untuk mempercepat reaksi peinbentukan gas H2 salah satu langkah vang dapat 
ditempuh adalah : 
a. Sengnya berbentuk lempeng d. Suhunya diusahakan tetap 
b. Sengnya berbenfuk serhuk e. Ditambah gas Oksigen 
c. Kosentrasi larutan HCI diperkecil 

25. Bensin tidak terbakar dengan sendirinya pada suhu kamar, tetapi akan segera 
terbakar avabila disulut dengan apai. Penjelasan yang paling baik unhk ha1 ini 
adalah: 

a. Pembakaran bensin tergolong reaksi endoterm 
b. Api meningkatkan konsentrasi oksigen disekitar bensin 
c. Api perlu untuk menguapkan hensin 
d. Api memperbesar energi molekul-molekul bensin dan udara sehingga 

mencapai energi minimum tertentu. 
e. Api merupakan katalisator untuk reaksi-reaksi pembakaran. 



Lampiran 2 Prosedur Demonstrasi yang Digunakan di SMU Negeri 5 Padang 

Pokbk Bahasan : I,UJU I<euksi tlun I.uklor Yung Men7pcnguruhin~u. 

Sub Pokok Bahasan : l+uklor-l+uk/or Yung Menzpcngurul~i 1,uju licuk.si 

Nama Siswa 

Kelas/Jurusan 

Hari / Tanggal 

A. Tujuan : 

Untuk mcngctahui faktor-faktor yang incmpcngaruhi laju reaksi dan 

merumuskan bagaiinana hubungan faktor-faktor itu dengan laju reaksi. 

B. Teori Dasar 

Laju reaksi adalah proses perubahan kosentrasi pereaksi atau hasil reaksi 

persatuan waktu. 

A - B  
Konsentrasi B 

Yang dapat dir~muskan sebagai berikut: 

A[ 61 p'=- UIUII 
.. A[A1 =- 

A/ A/ 
Konsentrasi A 

Waktu 

Suatu reaksi kimia akan berlangsung dengan cepat bila tabrakan molekul- 

molekul zat yang bereaksi banyak dan sering terjadi . Adapun faktor-faktor yang 

mcmpengaruhi laju reaksi itu adalah kosentrasi pereaksi, luas permukaan zat, 

suhu dan katalis. Bagaimana hubungan faktor-faktor tesebut dapat kita lihat dari 

percobaan yang akan kita lakukan. 

C. Alat dan Bahan 

Alat : Tabung reaksi 

Bejana air 

Gunting 

Gelas ukur 

Sumbat gabus 

Kertas saring 

Stopwatch 

Rak tabung reaksi 

Pi pa salur gas 

Statif dan klep 



Neraca 

Bunsen 

Tennometer 

Gelas kimia 

Kaki tiga&kasa 

Pipet tetes 

Bahan : Serbuk logam Mg 

Pita logam Mg 

Larutan H202  5% 

Larutan NaCl 0,lM 

Asam klorida 2M, lM, 0,5M 

Larutan natrium tisulfat 0,2M 

Larutan FeCI3 0,lM 

D. Prosedur kerja 

I. Pengaruh Kosentrasi Terhadap Laju Reaksi 

a. Ambil f 2 cm pita logam Mg 

b. Isi tabung reaksi dengan Asam Klorida 2M separohnya. Masukkan 

guntingan pita Mg ke dalam tabuing yang telah diisi HCI . 

c. Amati apa yang terjadi dan catat waktu yang diperlukan sampai logam 

Mg yang dimasukkan habis bereaksi . 

d. Ulangi percobaan dengan menggunakan Asam Klorida lM,  dan 

kemudian Asam Klorida 0?5M. 

e. Tulis pengamatanmu pada tabel berikut ini. 

II. Pengaruh Luas Permukaan Terhadap Reaksi 

a. Ambil 1 gram serbuk logain Mg dan 1 gram pita Mg. 

b. Isi tabung reaksi dengan Asam Klorida 2M separohnya. Masukkan 1 

gram serbuk logam Mg ke dalamnya. Amati yang terjadi dan catat waktu 

yang dibutuhkan sampai serbuk logam Mg tersebut habis bereaksi. 

c. Ulangi prosedur diatas tetapi dengan menggunakan 1 gram pita logam 

Mg. 

No 

1 

2 

3 

Kosentrasi HCl 

2 M 

1 M 

0,5 M 

Waktu yang diperlukan 



d. Catat hasil pcngamatan tersebut dalam lemharan berikut : 

Waktu yang diperlukan sampai logam Mg habis bereaksi 

1 gram scrbuk logam Mg : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  detikl menit 

1 gram pita logam Mg : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  detik/menit 

111. Pengaruh - Suhu Terhadap Laju Reaksi 

a. Buatlah tanda silang pada sehelai kertas. 

b. Masukkan 5 0  ml Iarutan Na2S203 0,2 M ke dalam gelas kimia . 

Letakkan gelas kirnia itu diatas kertas bertanda silang . Ukur suhu larutan 

dan catat. Tambahkan 5 ml larutan I-ICI 2M.  Ukur dan catat waktu yang 

dibutuhkan sejak penambahan larutan HCI sampai tanda silang hilang. 

c. Masukkan 5 0  ml larutan Na2S203 0,2 M ke dalam gelas kimia yang 

lain. Panaskan hingga 10°C diatas suhu kamar (suhu percobaan 1). Catat 

suhu itu dan letakkan gelas kimia ini diatas kertas bertanda 

silang,kemudian tambahkan 5ml larutan HCI 2M dan catat waktunya 

sampai tanda silang hilang. 

d. Catat hasil pengamatan pada tabel berikut ini: 

I No I Suhu "C I Waktu yang diperlukan / 

IV. Pengaruh Katalisator Terhaclap Laju Reaksi 

a. Masukkan masing-masing 5 0  mi larutan H 2 0 2  5% kedalam dua gelas 

kimia. Amati kecepatan timbulnya gelembung gas pada kedua gelas itu 

dan catat. 

b. Tambahkan 2 0  tetes larutan NaCl 0,l M kcdalam gelas kimia I dan 20 

tetes la rut an FeCI3 0,1 M kedalam gelas kimia 11. Bagaimana kecepatan 

timbulnya gas pada kedua gelas kimia itu sekarang ? arnati dan catat. 



c. Catatlah pengamatanmu pada tabel berikut ini 

No 

1 

2 

3 

Larutan 

H202 

HzOz + NaCl 

H202 + FeC13 



1,E:MRARAN Pk',NUNTlIN DEMONSTRASI SlSWA 

Poko k Bahasan : l,c~ju Reuksi dun I.'uk/or l'unp Menlpenguruhinvu. 

Sub Pokok Rahasan : Orde l<euk.vi llun I'cr,vumuun I,uju I(euksi 

Nama Siswa 

KelasIJurusan 

Hari I Tanggal 

A. Tujuan : 

Siswa dapat menentukan orde reaksi dan persamaan Iaju reaksi dari data -data 

hasil percobaan. 

B. Teori Dasar 

Pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi dinyatakan dalam suatu hubungan 

kuantitatif yang disebut dengan orde reaksi. Orde reaksi adalah bilangan pangkat 

yang ~nenyatakan hubungan konsentrasi dengan laju reaksi. Dan ketergantungan 

konsentrasi terhadap laju reaksi tersebut dinyatakan dala~n suatu persamaan yang 

disebut dengan persamaan laju reaksi. 

Misalkan untuk reaksi : 

A + B + C  

Persamaan lajunya adalah : V= k [AIs[B]." 

Dimana : 

V = Laju reaksi 

K = Tetapan laju reaksi 

[A] = Konscntrasi A x = Orde rcaksi terhadap A 

[B] = Konsentrasi B y = Orde reaksi terhadap B 

C. Alat dan Bahan 

Alat : Stopwatch Neraca Pipet tetes 

Gelas kimia Termometer 

Bahan : Asam klorida 2M, 1 M 

Larutan natrium tisul fat 0,2M. 0,I M 



D. Prosedur Kerja 

a. Buatlah tanda silang pada sehelai kertas. 

b. Masukkan 50 mi larutan Na2S203 0,2 M ke dala~n gelas kilnia . 

Letakkan gelas kimia itu diatas kertas bertanda silang . Tambahkan 5 ml 

larutan HCI 2M. Ukur dan catat waktu yang dibutuhkan sejak 

penambahan larutan HC1 sampai tanda silang hilang. Lakukan ha1 yang 

sama dengan mengpnakan larutan Na2S203 0, l  M dan catat waktu 

yang diperlukan pada lembaran pengamatan. ,. 
c. Masukkan 50 ml larutan Na2S203 0,2 M ke dalam gelas kimia yang 

lain. kemudian tambahkan 5ml larutan HCl 1M dan catat waktunya 

sampai tanda silang hilang. Lakukan ha1 yang sama dengan 

menggunanakan 5ml larutan HCI 1M dan catat pada lembaran 

pengamatan. 

d. Catat hasil pengamatan pada tabel berikut ini: 

Pertanyaan : 

1. Tuliskanlah persamaan laju reaksi dari percobaan diatas dengan terlebih dahulu 

mencari : 

a. Tuliskanlah reaksi dari percobaan diatas. 

b. Orde reaksi terhadap Na2S203 dan NCl 

c. Orde reaksi total 

d. Persamaan laju reaksinya 

e. Konstanta laju reaki 

f. Tentukanlah berapa laju reaksi bila konsentrasi Na2S203 adalah 0,5 

M dan konsentrasi HCI 3 M. 

INa2S203 1 M 

0,l 

092 

0,1 

0 2  

IHCl] M 

1 
1 

2 
2 

Laju ( menit) 



Lampiran 3 Pertanyaan-pertanyaan Peringkat Tinggi yang Digunakan 
di SMU Negeri 5 Padang 

A.Pengaruh Konsentrasi Tcrhadap Laju Rcaksl 

1 .  Gas apa yang dihasilkan dari percnhaan diatas? 

2. Tuliskan reaksi yang terjadi pada logam ME, dan Asam K!orida ? 

3. Bagaimana pengaruh kosentrasi HCl terhadap la-!u reaksi pada percohaan diatas? 

4. Gambarkanlah grafik hubtrngan knnsentrasi tlCl dengan laju reaksi? jelaskanlah . 

5. Kenapa pada kosentrasi HCl yang tinggi (pekat) laju reaksi lebih cepat di 

handingkan p d a  kosen1,rasi HCI vans lebih encer ?.lelaslian jaw ah an in,^. 

R. Pengareh 1,eas Permukaan Terhadap I,ajr~ Reaksi 

I .  Manakah yang mempunyai permukaan lebih !gas antara 1 gram serbuk logam h4g 

dibandingkan dengan I gram pita logam Mg ?Jelaskan a!asanmu. 

2. Kenapa pada reaksi dengan menggunakan ! gram serbuk logam Mg lebih banyak 

dan cepat dihasilkan gas ? 

3. Bagaimana hubungan antara luas pemukaan dengan lajn reaksi ? 

4. Siinpulkanlah bagainana pengaruh luas permukaan !erhadap !aju reaksi dalam 

sebuah grafik ? 

C. Pengaruh Suhu Terhadap Lajr~ !?eaksl 

1 .  Bagai~nana pengaruh suhu terhadap laju reaksi an?ara lan~tan Na2S203 deng~n. 

ian~tan HCI diatas ? 

2. Simpulkanlah hagai~rrana pengaruh s?!hl-! terhadap 1aju reaksi da!am sehuah grafik? * 

3. Kenapa pada suhu yang lebih tinggi reaksi berlangsrrnp, lebih cepat dibandingkan 

dengan st1h1.1 yanz lehih rendah ? Jelaskan jawahanmu. 

W.PENC,ARITH KATAI ,IS TERHADAP 1 ,AJU REA KSI 

1 .  Zat manakah rang bekcrja sebagai katalisator pada penguraian hidrogen peroksida, 

NaCl atau FcC!~ ?Berikanlah alasanmu. 

2. Apakah zat tersebut menga!ami pruhahan selama hidrogen peroksida menga!arni 

penguraian ? Jelaskan dan buk!ikan. 

3. Jelaskan bagaimana t-!uhvngan kata!isa!nr dengan !aju reaksi ? 



Lampiran 4 Naskah Tes Akhir yang Digunakan di SMU Negeri 5 Padang 

Pokok Bahasan : Laju Reaksi iinn faktor yang mempengarulzinya. 
Waktu : 45 menit 

Petunjuk: Pilihlah salah satu dari jawaban yang kamu anggap benar 

1. Dari perubahan P+ Q ternyata setelah 5 menit terbentuk Q= 4 mol/L. Besarnya 
laju reaksi adalah : - 

a. 3 mol/L c. 2 moVL e. 0,8 mol/L 
b. 4 moL  d. 1 inol/L 

2. Berikut yang tidak mempengaruhi laju reaksi adalah : 
a. Luas pennukaan c. Volume 
b. Konsentrasi pereaksi d. Temperatur. e.Kata1isator 

3. Laju reaksi yang paling cepat terdapat pada : 
a. 250 ml HCI 0,3 M + 250 ml NaOH 0,3 M 
b. 250 ml HCI 0,2 M + 250 ml NaOH 0,2 M 
c. 250 ml HCI 0,l M + 250 ml NaOH 0,l M 
d. 250 ml HCI 0,5 M + 250 ml NaOH 0,5 M 
e. 250 ml HCI 0,4 M + 250 ml NaOH 0,4 M 

4. Dari reaksi A+B dengan laju reaksi A pada suhu 25°C. Bila setiap kenaikan suhu 
10°C !aju reaksi menjadi 3X, maka laju reaksi pada suhu 55°C adalah sebesar: 

a30A b.9A c. 8A d. 27A e.3A 

5. Dari data percobaan : 

6. Untuk reaksi : A+B+ zat hasil reaksi, bila dketahui: 
a. Konsentrasi awal A dinaikkan 2kali lipat pada kosentrasi B yang tetap, maka 

laju reaksi menjadi dua kali lebih besar. 
b. Konsentrasi awal A dan B masing-masing dinaikkan 2X lipat maka reaksi 

menjadi 8X lebih besar. 

No 
1 
2 
3 
4 
5 

Laju reaksi yang paling cepat adalah : 

Logam Mg 
Batangan 
Butiran 
Butiran 
Sebuk 
Batangan 

[HC I] 
0,lM 
0,lM 
0,2M 
0,2M 
0,2M 

Suhu 
20°C 
20°C 
30°C 
30°C 
30°C 

Laju reaksi 
- 
- 
- 
- 
- 



Maka ruinusan persalnaan kecepatan reaksi di atas adalah : 
a.V=k[A][B] b. v=~[A][B]' c. V=k[A] 
d. V=I<\AJ~ e. V=~[AI'[BJ 

7. Laju reaksi X -t Y+XY dapat dinyatakan sebagai : 
a. Penambahan kosentrasi XY tiap satuan waktl~ 
b. Penambahan kosentrasi X dan Y tiap satuan waktu 
c. Penalnbahan kosentrasi X .Y dan XY tiap satuan waktu 
d. Penarnbahan kosentrasi X tiap satuan waktu 
e. bPenambahan kosentrasi Y tiap ssrtuan waktu 

I 
8. Suatu reaksi beriangsung 2X lebih cepat !ika suhu dinaikkan sebesar 10°C .Jika 

pada suhu 30°C reaksi itu berlangsung seiarna 4 menit., Inaka pada suhu 70" C 
reaksi akan beriangsung selama: 

a. '/i Menit. b !/i Menit. c. 4 Menit d.2 Menit e. I Menit 

9. Kenaikan suhu  akan ine~nperbesar kecepatan reaksi : 
a. Hanya pada reaksi larutan saja d.Hanya pada reaksi eksoterm 
b. Pada seinua reaksi ki~nia e. Hanya pada reaksi endotem 
c . Hanya pada reaksi eksoterm 

10. Logain seng bereaksi ciengan HCI menghasilkan gas hidrogen. Bila percobaan 
dilakukan 5X dengan seng yang sama ukuran dan beratnga. Dengan HCI berapa 
M gas hidrogen paiing cepat dihasilkan : 
a.l M b. 0,s M c. 0,IM d. 1,5 M e. 2 M 

Reaksi tersebut adalah reaksi tingkat orde : 
d. 1 b. 2 c .  3 d. 4 c. 5 

I 1. Dari reaksi NO dan Br2 diperoleh data sebagai berikut: 

12. Dari reaksi pada soal I I tentukanlah mmus persamaan laju reaksinya: 
a. V= k[tu'0]'[E3r2]' b. V = ~[NO]'[BI-~] c. V= k[I\IO] [Brz] 
d V = N O  r e. V = ~[NOJ '  

No 

0,2 2 3 
24 

[ N O ]  dalam M LHq] daiam M Laju reaksi 
dalam mol!Lldt 



14. Dari data hasil percobaan untuk reaksi : A + B+ Hasil 

13. Pada reaksi A + B+ Hasil reaksi terdapat data: 
No 
- - -. 

1 
2 
3 

15. Dari data soal No 14 pada percobaan 2 dan 5, maka untuk menaikkan suhu 
sebesar 10°C kecepatan reaksi akan : 
a. Tetap c. menjadi 2x semula e. Menjadi lebih lambat 
b. Menjadi 'h X semula d. Menjadi 4x Se~nula 

16. Suatu reaksi A + B -+ Hasi! reaksi, persamaan laju reaksi V = ~[A][B]~ .  Bila pada 
suhu tetap kosentmsi A dan B masing-masing dinaikkan 2X lipat dari semula 
,maka laju reaksi akan menjadi : 
a. Tetap b. 8X se~nula c. 6X se~nula d. 4X semula e.2X se~nula 

Orde reaksi terhadap A dan B berturut-turut adalah: 
a. 1 dan 1 b .2dan1  c . I d a n 2  d. 2 dan 2 e. 2 dan-3 

A dlm M 
- -. . - - - -- - 

0-1 

No 
1 
2 
3 
4 
5 

17. Diketahui reaksi 2A + B2+ 2AB. Pengaruh perubslhan kosentarsi awal pereaksi A 
dan B2 adalah seperti grafik berikut : 

Pada pecobaan 1 dan 3 kecepatan reaksi dipengaruhi oleh faktor : 
a. Sifat zat c. Suhu e. Konsentrasi 
b. Luas permukaan d. Katalis 

Massa/bentuk 
5 gr Serbuk 
5 gr larutan 
5 gr padat 
5 gr larutan 
5 gr larutan 

[B] dalam M 
0, 1 
0,1 
o y l  
oy2 
0,1 

Reaksi tersebut tergolong orde ke: 

B dlm M 

0,o.S 

Laju reaksi dlm 
mol/L/dt 

2 
0,1 I 0,2 

Waktu 
2 
3 
5 

1.5 
1.5 

3 2 

Suhu ( O C )  

25 
25 
25 
2 5 
35 

092 I 0,2 I 
I I 128 1 
I 



18. Dari data berikut ini reaksi yang paling cepat berlangsu.ng adalah: 
a. 20 ml I-ICI 0, l M -k 20 ml Na:S2O3 0,2 M pada suhu 40°C 
b. 20 ~ n l  HCI Oil M + 20 ml Na2S203 0,2 M+ 20 ml air panas pada suhu 40°C 
c. 20 ml HCI 0,l M + 20 ml Na2S201 0,l M pada suhu 40°C 
d. 20 ml HCI 0,l M + 20 ml Na2S203 0,2 M pada suhu 30°C 
e. 20 ml HCI 0.1 M -F 20 ml Na2S203 0,l M pada suhu 30°C. 

19.Kenaikan suhu akan ~nempercepat suatu reaksi kimia,karena : 
a. Kenaikan suhu akan me~nperbesar tekanan 
b. Kenaikan suhu akan mcmperbesar luas perrnukaan 
c. Kenaikan suhu akan menaikkan energi pengaktifan zat yang bereaksi 
d. Kenaikan suhu akan memperbesar kosentrasi zat yang bereaksi 
e. Kenaikan suhu akan me~nperbesar energi kinetik zat yang bereaksi 

20. Katalisator dapat mempercepat reaksi karena 
a. Memperbesar pen~bahan entalpi reaksi 
b. Menurunkan perubahan entalpi reaksi 
c. Menaikkan energi pengaktifan 
d. Menurunkan energi pengaktifan 
e. Memperbesar perubahan tumbukan 

2 1. Pada umumnya kecepatan reaksi akan bertambah jika: 
a. Suhu dinaikkan d. Tekanan tetap 
b. Kosentrasi pereaksi diturunkane. e.1-lkuran partikel yang hesar 
c. Volume diperbesar 

22. Bila pada suhu tertentu kecepatan penguraian N205 menjadi NO2 dan Oz adalah 
2,s. 10" mnl/L tdetik maka kecepatan pembentr~kan NOz adalah: 
a. 1,3.10C' mol!L!dt b. 5,O. 1 0%mol!lldt c.3,9.106 mol/L/dt 
c. 2,5.106 tr,ol/L/dt d. 6,2.106 mol/L/dt 

23. Dalam rumus kecepatan reaksi , k disebut : 
a. Tingkat kecepatan reaksi b. Kecepatan reaksi 
c. Tetapan kesetimbangan d. Percepatan kecepatan reaksi kimia 
e. Tetapan kecepatan reaksi 

24.Sene dapat bereaksi dengan larutan asam klorida menurut persalnaan reaksi : 
Zn,,; + 2 HCI,.;,,,,+ ZnCI:,,,,,, + Hz(,, 

I.lntuk tneinpercepat reaksi pembentukan gas H2 salah satu langkah yang dapat 
ditetnpuh adalah : 
a.  Sengnya berbentuk lempeng d. Ditambah gas oksigen 
13. Suhunya diusahakan tetap e. Konsentrasi larutan HCI diperkecil 
c. Suhunya diusahakan tetap 



25. Bensin tidak terbakar dengan sendirinya pada suhu kamar, tetapi akan segera 
terbakar apabila disulut dengan apai. Penjelasan yang paling baik untuk halini adalah: 

a. Api memperbesar energi molekul-molekul bensin cian udara sehingga 
inencapai energi minimum tertentu. 

b. Pembakaran bensin tergolong reaksi endoterm 
c. Api merupakan katalisator untuk reaksi-reaksi pembakaran. 
d. Api meningkatkan konsentrasi oksigen disekitar bensin 
e. Api perlu untuk menguapkan bensin 



Lampiran 5 Naskah Tes Awal yang Digunakan di SMU Negeri 10 Padang 

1 .  Keaksi rcvcrsibel adalah : 
a. reaksi yang dapat balik 
b. reaksi yang tidak dapat balik 
c. rcaksi tuntas 
d. rcaksi mundur 

2. Hasil rcaksi yang tidak dapat dii~bah lagi men-jadi zat percaksi discbut : 
a. reaksi reversi be1 
b. reaksi irreversibel 
c. reaksi inaju 
d. rcaksi balik 

3. yang bukan mcrupakan ciri - ciri reaksi irreversibel adalah : 
a. reaksi yang berlangsung satu arah 
b. rekasi yang tidak dapat balik 
c. hasil reaksi yang tidak dapat diubah lagi meiijadi zat pereksi 
d. reaksi yang berlangsung dua arah 

4. Yang bukan merupakan ciri reaksi reversibel adalah : 
a. P + Q  f PQ 
b. Reaksi yang dapat balik 
c. Zat hasil rcaksi dapat bereaksi kembali menjadi reaktan 
d. A + B 4  A B  

5 .  Faktor yang mempengaruhi reaksi kesetimbangan, kecuali : 
a. konsentrasi 
b. suhu 
C.  warna 
d, tekanan 

6. Pada rcaksi 2 SOz ,p + 02,,, f 2 SO3 disebut setimbang, jika : 
a. rcaksi sudah berhenti 
b. ji~mlali ~nol  SOz dan Oz sama dengan ~nol SOz 
c. konscntrasi masing - masing sama 
d. kecepatan pcinbentukan SO2 dan SO3 sama. 



7. Pada reaksi kesetimbangan A + B S AB kesetimbangan akan cepat 
tercapai bila : 
a. konsentrasi A  diperbesar 
b. tekanan diperbesar 
c. suhu dinaikkan 
d. ditainbah katalis 

8. Pada reaksi H2 + BrZa) f 2 Hl3rk) A H  = -26 kkal. Faktor yang tidak 
mempengaruhi pergeseran kesetimbangan pada reaksi tersebut a@lah : 
a. konsentrasi dan volum 
b. konsentrasi dan tekanan 
c. tekanan dan volum 
d. konsentrasi dan katalis 
e. tekanan dan suhu 

9. Pada reaksi N2 (g) + 3H2@) S 2 NH3&) A H  = - 92,9 kj, agar diperoleh 
NH3 yang banyak dapat dilakukan ha1 - ha1 berikut, kacuali : 
a. menambah konsentrasi N2 
b. mena~nbah konsentrasi H2 
c. memisahkan NI-I3 yang terbentuk 
d. menaikkan suhu 
e. menurunkan suhu 

10 Pada reaksi gas berikut perubahan tekanan tidak mempengaruhi 
kesetimbangan adalah : 
a. A + B f C + D  
b. A + B f A B  
C. PC13 + Cl2 % PCl5 
d. N2 + 3H2 f 2NH3 
e. 2S02 + 0 2  S 2S03 

11. Apa yang te rjadi jika konsentrasi salah satu produk diperbesar 
a. kesetimbangan akan bergeser kekanan 
b. kesetimbangan akan bergeser kekiri 
c. kesetimbangan tidak bergeser 
d. reaksi tidak berlangsung 



Apabila pada suatu reaksi kimia dilakukan pengenceran ( volume 
diperbesar ) maka : 
a. kesetimbangan tidak bergeser 
b. kesetimbangan akan bergeser kearah reaksi yang juinlah molekulnya 

terbesar 
c. kesetimbangan akan bergeser kearah reaksi yang jumlah molekulnya 

terkecil 
d. tidak akan terjadi reaksi 

13. Pada reaksi N2 (g) + 3H2 (g) f 2NH3 Apabila tekanan diprbisar, maka : 
a. kesetimbangan bergeser kekanan 
b. kesetimbangan bergeser kekiri 
c. kesetimbangan bergeser ke pereaksi 
d. kesetimbangan bergeser kearah raksi yang jumlah molekulnya terbesar 

14. Pada reaksi 2 SO2 &) + 0 2  (g) rT 2 SO3 (B) AH = -197 kj kearah mana 
kesetimbangan akan bergeser, bila konsentrasi SO2 ditambah : 
a. kesetimbangan bergeser kekiri 
b. kesetimbangan bergeser ke SO3 
c. kesetimbangan bergeser ke 0 2  

d. kesetimbangan bergeser ke SO2 

15. Ditentukan kesetimbangan 3Fe (,) + 4 H20k1 S Fe304 (,, + 4H2 Kearah 
mana kesetimbangan bergeser jika tekanan diperbesar : 
a. ke Fe 
b. ke Fe304 
c. tidak bergeser 
d. keH20 

16. Azas apa yang menyatakan kesetimbangan kimia 
a. Azas Lechatelier 
b. Azas Haber - Bosch 
c. Azas Carl Bosch 
d. Azas Lavoicer 

17. Pada reaksi : N2 + 3H2&) rT 2 NH3&) A H  = - 92,9 kj Kearah mana 
kesetimbangan akan bergeser, ji ka suhu dinai kkan : 
a. reaksi bergeser kekanan 
b. reaksi bergeser kekiri 
c. reaksi tidak bergeser 
d. reaksi tidak terjadi 



18. Apa yang akan terjadi bila reaksi kimia ditambahkan katalisator 
a. kesetimbangan bergeser keproduk 
b. kesetimbangan bergeser ke perekasi 
c. reaksi akan berlangsung lebih cepat 
d. reaksi akan berlangsung lebih lambat 

19. Suatu kesetimbangan dikatakan dinamis, apabila dalam keadaan setimbang 
a. reaksi berjalan kedua arah 
b. ada perubahan dari kiri kekanan tetapi jumlahnya setimbang 
c. reaksi dari kiri selalu sama dengan reaksi dari ltanan 
d. reaksi berlangsung terus inenerus bersifat makroskopis 

20. Pada reaksi kesetimbangan A + B t; C + D , kesetimbangan akan lebih 
cepat tercapai bila : 
a. zat A ditambah 
b. tekanan diperbesar 
c. volume diperkecil 
d. digunakan katalis 

2 1. Perubahan - perubahan apakah yang dapat mengganggu kesetimbangan : 
a. perubahan volume 
b. perubahan konsentrasi 
c. perubahan suhu 
d. perubahan katalis 

22. Faktor apa yang tidak mem pengaruhi susunan kesetimbangan ? 
a. pengaruh konsentrasi 
b. pengaruh suhu 
c. pengaruh katalis 
d. pengaruh tekanan 

23. Diketahui reaksi : A (g) + 2B (g) S AB2 (g) Kesetimbangan bergeser 
kekanan jika : 
a. suhu dinaikkan 
b. suhu diturunkan 
c. tekanan di perbesar 
d. konsentrasi B dikurangi 

24. Suatu reaksi dikatakan setimbang bila : 
a. terjadi pada ruang terbuka 
b. terjadi perubahan makroskopis 



c. komponen yang rnasih ada hanya hasil reaksi 
d. laju reaksi kearah hasil reaksi dan kearah pereaksi satna 

25. Pada keadaan kesetimbangan kimia, pernyataan berikut yang benar adalah : 
a. rnol pereaksi yang berubah sana dengan moI zat yang terbentuk 
b. konsentrasi zat - zat dalam carnpuran reaksi tidak berubah 
c. mol zat pereaksi sama dengan mol zat hasil reaksi 
d. reaksi telah berhenti 



Lampiran 6 Prosedur Demonstrasi yang Digunakan di SMU Negeri 10 Padang 

POKOK BAHASAN KEADAAN SETIMBANG DAN PERGESERAN 
KESETIMBANCAN 

TUJUAN PERCOBAAN 

Untuk metnperlihatkan bagaimana petigan~h konsentrasi dan volume 

tcrliadap keadaan kcsetimbangan. 

DASAK TEORl 

Kesetimbangan kitnia merupakan keadaan yang stabil tetapi peka terhadap 

perubahan. Penlbahan ini tiinbul karena sistern ~nendapat pengaruh dari luar yang 

selanjutnya menimbulkan kesetimbangan baru. Hal ini sesuai dengan azas Le 

Chatelier yang berbunyl :" Bila terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu 

tindakan ( aksi ), tnaka sistem it11 akan mengadakan reaksi yang cenderung 

mengurangi pengaruh aksi tersebut." 

Ada 4 faktor yang dapat metnpengaruhi keadaan kesetimbangan, 

pen~balian konsentrasi, perubahaii volume, perubalian tekanati dan perubalian 

suliu. Apabila dalam suatu sistem kesetitnbangan dalam satu zat diubah 

konseritrasinya maka konsentrasi yang lain juga akan berubah seliingga 

menirnbulkan kesetirnbangan baru. Perubahan konsentrasi sebagai salali satu 

faktor yang tnetnpengarulii keadaan kesetimbangan dapat juga dilakukan dengan 

mernperbesar atau rnernperkecil volume, konsentrasi sistem akan bertarnbah dan 

sebali knya. 



Perubahan tekanan hanya berlaku iultuk sistem kesetimbangan gas, pada 

suhu tetap volume gas berbanding terballk dengan tekanan. Karena itu pengaruh 

perubahan tekanan ketentuannya tnerupakan kebalikan dari pengaruh perubahan 

volume. 

Pengaruh perubahan suhu pada sisitem kesetimbangan berkaitan dengan 

reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Apabila suhu dinaikkan kesetimbangan akan 

bergeser kearah yang menyerap panas, sebaliknya apabila suhu diturunkan 

kesetilnbangan akan bergeser kearal~ yang melepaskan panas. 

ALAT DAN BAHAN 

ALAT : 

Gelas piala 5 bual~ 

Tabung reaksi 20 buah 

Pipet tetes 5 buah 

Gelas ukur 10 ml 1 0 buall 

BAI-IAN : 

FeC13 0,5 M 

KCNS 0,5 M 

Aquades 

NaH2P04 knistal atau NaHP04 

Pb(N03)2 kristal 

Batu es 

Bak 2 Buah 

tabung gas 1 Bud1 

tabung reaksi pireks 

sumbat tabung gas 



A. PERUBAHAN KONSENTRASI 

CARA KERJA 

1 .  Tambalikan 4 tetes larutan FeCI3 0,5 M dan 4 tetes larutan KSCN 0,5 

M kedalan gelas piala yang berisi 20 ml air suling. 

2. Aduk larutan sampai warnanya tetap. 

3. Jika warna larutan terlalu gelap tarnbahkan air suling sampai 

warnanya mcnjadi jingga coklat muda 

4. Masukkan larutan yang terjadi kedalam 4 buah tabung reaksi. 

5. Tabung reaksi I sebagai wanla pembanding. 

6 .  Tanbahkan 2 tetes larutan FeC13 0.5 M pada tabung reaksi 11. 

7. Tanballkan 2 tetes lamtan KSCN 0,5 M pada tabung reaksi 111. 

8. Tambalikan sebutir kecil knstal NaH2P04 pada tabung reaksi IV. 

HASIL PENGAMATAN 

No Tabung Penambahan Warna Larutan 



B. PENGARUH TEMPERATUR 

CARA KERJA : 

1. Masukkan Pb(N03)2 kristal kedalam tabung reaksi yang ditutup 

dengan sumbat tabung. 

2. Panaskan kristal tersebut dengan lampu spiritus. 

3. Bersa~naaa dengan itu sediakarl tabung reaksi- lain yang 

digunakan untuk lnenampung gas NOi mempakan hasil 

pemanasan. 

4. Makin banyak NO2 yang dimasukkan makin coklat warna gas 

tersebut. 

5. tutuplah dengan penutup karet, perhatikan warna gas dalam 

tabung. 

6. masukkan kedalam air panas, perhatikan warna gas dalam 

tabumg. 

7. Dinginkan tabmg tersebut dalam es, perhatikan warna gas dalam 

tabung. 

HASIL PENGAMATAN 

No 

1 

2 

3 

Temperatur 

25' C ( suhu karnar ) 

60' C ( air panas ) 

< 0' c (es ) 

Warna Gas 



Lampiran 7 Pertanyaan-pertanyaan Peringkat Tinggi yang Digunakan 
di SMCl Negeri 10 Padang 

1 .  Coba anda bandingkan wama yang tejadi pada setiap penambalian 

FeCI, 0,5 M ; KSCN 0,5 M dan sebutir kecil NaH2P04 ? 

2. Keiiapa pada penambalian FeC13 0,5 M ; KSCN 0,5 M dan sebutir 

kecil NaH2P04 warna lan~tan berubah ? 

3. Tulis reaksi kesetimbangan yang terjadi pada langkali kerja ke-3 ! 

4. Coba anda tunjukkan koinpoiicn apa saja yang terdapat dalain sistein 

kesetimbangan tersebut ? 

5. Temukan koinponen mana yang inenyebabkan wama larutan inenjadi 

jingga ! 

6. Rarnalkaii penrbalian yang terjadi setelali terjadi langkah kerja yang 1 ! 

7. Teinukan komponen lnana yang meiiyebabkan terjadiiiya proses 

pengcnceran pada percobaan ini ? 

8. Apa yang liarus dilakukan agar konsentrasi ion Fe 3f berkurang ? 

9. Apa yang dapat anda simpdkan tentang arah pergeseran 

kesetilnbangan reaksi dari perubahan konsentrasi ini ? 

Pertanyaan Peringkat Tinggi Untuk Percobaan B ( Pengaruh Temperatur ) 

1. Tuliskan persamaan reaksi di saat terjadi kesetimbangan ! 

2. Bandingkan wama yang terbentuk disetiap suhu pada percobaan 

tersebut ? 

3. Apa yaiig menyebabkan wama larutan ben~bali ? 

4. Apa yang terjadi pada gas NO2 apabila sdiu dinaikkaii ? 

5. Apa yang terjadi pada gas NO? apabila suhu ditunlnkan ? 

6. Apa yang dapat disiinpulkan mengenai pengaruli suhu terhadap 

kesetimbangan ? 



Lampiran 8 Naskah Tes Akhir yang Digunakan di SMU Negeri 10 Padang 

1. Reaksi reversibel adalah : 
a. reaksi yang dapat balik 
b. reaksi yang tidak dapat balik 
c. reaksi tuntas 
d. reaksi mundur 

2. Hasil reaksi yang tidak dapat diubah lag  menjadi zat pereaksi disebut : 
a. reaksi reversibel 
b. reaksi irreversibel 
c. reaksi rnaju 
d. reaksi balik 

3. yang bukan merupakan ciri - ciri reaksi irreversibel adalah : 
a reaksi yang berlangsung satu arah 
b. rekasi yang tidak dapat balik 
c. hasil reaksi yang tidak dapat diubah lagi merijadi zat pereksi 
d. reaksi yang berlangsung dua arah 

4. Yang bukan merupakan ciri reaksi reversibel adddl : 
a. P + Q  f PQ 
b. Reaksi yang dapat balik 
c. Zat ha i l  reaksi dapat bereaksi kembali menjadi reaktan 
d. A + B +  AB 

5 .  Faktor yang rnempengaruhi reaksi kesetimbangan, kecuali : 
a. konsentrasi 
b. suhu 
C. warna 
d. tekanan 

6.  Pada reaksi 2 SO2 c,) + O2 (g) f 2 SO3 disebut setimbang, jika : 
a. reaksi sudah berhenti 
b. jumlah ~no l  SO2 dan 0 2  sama dengan mol So3 
c. konsentrasi masing - masing sarna 
d. kecepatan pembentukan SO2 dan SO3 sarna. 



7. Pada reaksi kesetimbangan A + B f AB kesetimbangan akan cepat 
tercapai bila : 
a. konsentrasi A diperbesar 
b. tekanan diperbesar 
c. suliu dinaikkan 
d. ditambali katalis 

8. Pada reaksi H2 (,) + BrZ(,) f 2 HBr(,, A H  = -26 kkal. Faktor yang tidak 
mempenganlhi pergeseran kesetimbangan pada reaksi tersebut adaldi : 
a. konsentrasi dan volum 
b. konsentrasi dan tekanan 
c. tckanan dan volum 
d. tekanan dan s ihu 

9. Pada reaksi N2 (,, + 3H2(,, f 2 NH3(,) A H  = - 92,9 kj, agar diperoleh 
NH3 yang banyak dapat dilakukan ha1 - ha1 berikut, kacuali : 
a. menambali konsentrasi N2 
b. menambali konsentrasi Hz 
c. metnisahkan NH3 yang terbentuk 
d. menaikkan suliu 

10 Pada reaksi gas berikut pen~balian tekanan tidak mempengaruhi 
keseti~nbangaii adalah : 
a. A + B  f AB 
b. PC13 + Cl2 f PC15 
C. N2 + 3H2 5 2NH3 
d. 2SO2 + O2 f 2S03  

I I. Apa yang terjadi jika konsentrasi salali satu produk diperbesar 
a. kesetimbangan akan bergeser kekanan 
b. kesetimbangan akan bergeser kekiri 
c. kesetimbangan tidak bergeser 
d. reaksi tidak berlangsung 

Apabila pada suatu reaksi kitnia dilakikan pengenceran ( volume 
diperbesar ) maka : 
a. kesetilnbangan tidak bergeser 
b. kesetimbangan akan bergeser kearah reaksi yang jumlah molekulnya 

terbesar 
c. kesetimbangan akan bergeser kearah reaksi yang jumlah molekulnya 

terkecil 
d. tidak akan terjadi reaksi 



13. Pada reaksi N2 (g) + 3H2 (g) f 2NH3 (g, Apabila tekanan diperbesar, ~naka : 
a. kesetilnbangan bergeser kekanan 
b. kesetimbangan bergeser kekiri 
c. kesetiinbangan bergeser ke pereaksi 
d. kesetimbangan bergeser kearah raksi yang jumlah molekulnya terbesar 

14. Pada reaksi 2 SO2 (,) + O2 (g) S 2 SO3 (g) A H  = -197 kj kearah mana 
kesetimbangan akan bergeser, bila konsentrasi SO2 ditambah : 
a. kesetimbangai bergeser kekiri 
b. kesetimbangan bergeser ke SO3 - 
c. kesetimbangan bergeser ke O2 
d. kesetimbangan bergeser ke SO2 

15. Ditentukan kesetiinbangan 3Fe (,) + 4 H20(,) f Fe304 (sj + 4H2 (,) Kearah 
mana kesetimbangan bergeser jika tekanan diperbesar : 
a. ke Fe 
b. ke Fe304 
c. tidak bergeser 
d. ke H20 

16. Azas apa yang inenyatakan kesetimbangan kilnia 
a. Azas Lechatelier 
b. Azas Haber - Boscl~ 
c. Azas Carl Bosch 
d. Azas Lavoicer 

17. Pada reaksi : N2 (g) + 3H2(g) ri 2 NH3p) A H  = - 92,9 kj Kearah mana 
kesetimbangan akan bergeser, jika suhu dinaikkan : 
a. reaksi bergeser kekanan 
b. reaksi bergeser kekiri 
c. reaksi tidak bergeser 
d. reaksi tidak te jadi 

18. Apa yang akan terjadi bila reaksi kiinia ditambahkan katalisator 
a kesetimbangan bergeser keproduk 
b. kesetimbangan bergeser ke perekasi 
c. reaksi akan berlangsung lebih cepat 
d. reaksi akan berlangsung lebih lambat 



19. Suatu kesetiinbangan dikatakan dinamis, apabila dalam keadaan setimbang 
a. reaksi berjalan kedua arali 
b. ada perubahan dari kiri kekanan tetapi jumlalmya setimbang 
c. reaksi dari kiri selalu sama dengan reaksi dari kanan 
d. reaksi bcrlangsung tenis menerus bersifat makroskopis 

20. Pada reaksi kesetirnbangan A + B S C + D , kesetimbangan akan lebili 
cepat tercapai bila : 
a. zat A dita~nbah 
b. tekanan diperbesar 
c. volume diperkecil 
d. digunakan katalis 

2 1 .  Perubalian - perubalian apakali yang dapat mengganggu kesetiinbangan : 
a. perubahan volume 
b. pen~bahan konsentrasi 
c. pen~balian suhu 
d. perubahan katalis 

22. Faktor apa yang tidak mempengarulli susunan kesctimbangan ? 
a. pengamli konsentrasi 
b. pengan~li suhu 
c. pengaruh katalis 
d . penganih tekanai 

23. Diketahui reaksi : A (g) + 2B (g) f AB2 (g) Kesetimbangan bergeser 
kekanan jika : 
a. suhu dinaikkan 
b. suliu di tiin~nkan 
c. tekanan diperbesar 
d. konsentrasi B dikirangi 

24. Suatt~ reaksi dikatakan setimbang bila : 
a. terjadi pada nlaig terbuka 
b. terjadi pen~bahan makroskopis 
c. komponcn yang masili ada hanya hasil reaksi 
d. laju reaksi kearah hasil reaksi dan kearah pereaksi sama 

25. Pada keadaan kesetimbangan kimia, pemyataan berikut yang benar adalah : ' 

a. inol pereaksi yang berubah sama dengan lnol zat yang terbentuk 
b. konsentrasi zat - zat dalan campuran reaksi tidak berubah 
c. tnol zat pereaksi sama dengan mol zat hasil reaksi 
d. reaksi telali berlienti 



Lampiran 9 Naskah Tes Awal yang Digunakan di SMU Adabiah Padang 

Pilililah satu jawaban yang paling tepat ! 
1. Pada proses eksotenn . . . 
a. entalpi sistiln bestamball dati penibalian entalpi positif 
b. etltalpi. liogkurigar~ be~zarrlball datl pentballan erltalpi positif 
c. entalpi sistim ber-ta~nbah dan perubalian entalpi rlegatif 
d. entalpi sistitn berkitraing clan perubahan entalpi negatif 

2. Pemyataan yang paling tepat tentans reaksi endoterm adalah 
a. Energi siste~n sebelum reaksi lebih besar dari pada sesudali reaksi" 
b. Tetjadi pe~yindahan kalor dari lingkungan ke sisti~n 
c. Reaksi yang menibebaskan kalor 
d. Peniballan entalpi ilegati f 

3. Pemyataan yang paling tepat tentang kalor pembenlukan standar adalali 
a. Kalor ymg  dilepaskan atau diserap apabila I rnol senyawa teriu-ai me~i-iadi 

unsur-unsumya pada kondisi sta~ldar 
b. Kalor yang dilepaskan atau diserap pada pembakaran 1 niol senyawa dalam 

kondisi standar 
c. Kalor yatlg dilepaskan atau diserap apabila 1 11101 serlyawa dalam bentuknya 

yar1.g paling stabil tenaai me11.iadi unsur-uusunlya 
d. Kalor yang dilepaskarl atau diserap apabila 1 lnol senyawa terbentuk dari 

1111si1r-iinsi~rnya 

4. Diketaliui penibalian entalpi pembakaran gae etana = -1 560 kJ/mol maka 
pen~balian entalpi reaksi pe~nbakaran 0,5 mol gas tersebut adalah.. . kJ 

a. + 1560 
b. +780 
C. -780 
d: - 1560 

5. Dalurl suatu reaksi kimia dibebaskan 8,4 kJ energi. Jika kalor ini d i g u n k a ~  
imtuk metnanaskan 1 00 mL air, ~naka kenaikan suhunya ialal~.. . "C 
( kalor jenis air = 4,2 J gr-'"c-' ) 

a. 4,2 
b. 8,4 
c. 20 
d. 16.8 

6. CO{,, + 1/2 OZfg) -+ CO2p) AH = s kJ, x adalah pentbahan entalpi . . . 
a. Pe~nbentiikan CO 
b. Penguraian CO, 
c. Pemabakasan CO 
d. Pembakaran C01 



7. Dari pcrcobaatl rcaksi ncrar-illisi~si asam basa tlipcrolch data schagai bc~ikr~t : 
I .  Temperatilt- awal laruttm 
2. Ternperatur saat bereaksi 
3. Perubahan tc~nperatur 
4. Volutne masing-masing lanltar~ 
Jika kalor jeuis air dan massa jellis air diketahui Inaka data yang diperlukan 
dalalil perliit~ulgan kalor reaksi neb-alisasi adalali . . . 

a. 3 dan 4 
b. 2 d m  4 
c. 2 diu1 3 
d. 1 dan 4 

8. Man&aIl dari reaksi berikut i ~ i i  yang tennasuk reaksi endotenn 
a. C(.,) + 2S(,, + CS?(,I AH = 117 kdfrnol 
b. C(,, + 02(g) + COzig, AH = - 394 kJ/mol 
c. s~s) + o,(,) + so,(:, AH = - 297 k.l/mol 
d. HL (pl + 'A Ozce, -+ HzO(l, AH ' - 286 kJ/1llol 

9. Bila diketahui rcaksi : pA+ qB Inaka AH untuk rcaksi ini 
a. AH=HA-HB 
b. AH=HB-HA 
c. AH=pHA-qHB 
d. AH = qHB - pHA 

10. Diketdiui 
CIS) + 0 2 ~ )  + Co,,-,, AH = - 394 liJ/mol 
2C,s, + 02(?, + 2COic, AFI = 220 F;l/~nol 
scsuai dengall hilkum Hess kalor reaksi berikut 
2COis) + 02(,) + 2C02(,, AH = - 394 klimol adalah 

a. - 6 14 kJ/mol 
b. - 568 klhnol 
C. - 174 kJ/ulol 
d. - 1008 kdt~nol 

1 1 .  Diketah~d 
S,sj + OZ($~  + S02ig) AH = a liJ/ti~ol 
SOzif, + 0 2 ( , ,  -+ 2so3ig) AH = b k.l/inol 
2Sis) + 30zle) + 2SO3(,) Afi = c kJ/mol 
Di bawah ini yang sesuai dengan hukum Hess adalah . . . 



12. Kalor reaksi dari C31-ls -1- so2 + 3 COr -I- 4 I-IzO dapat disebut 
a. Kalor pembentukan COz 
b. Kalor pembentukan CO? dan Hz0 
c. Kalor penlbe~itukarl FIz0 
d. Kalor pernbakaran C3H8 

13. Eriergi yang dibulullkan ~rntuk melepaskari ikatan antar 2 atom disebut 
a. Energi ionisasi 
b. Energi pengatoman 
c. Energi ikatan 
d. Energi penguraian 

14. Reaksi ki~nia yang berlangsu~lg eksotenrl adalall 
a Reaksi pebentukan dan reaksi pengu1raian 
b. Reaksi pembakarm 
c. Rwksi pengatonlan 
d. Reaksi pembakaran dan pelan~tan 

15. Reaksi 2 H, + O2 + 2 H 2 0  + 11 6 k b l .  Peniyataan yang sesuai dengan 
persamaan reaksi ini adalali kecuali : 

a. Pernberitiikan air dari i~nsur-~msu~nya lnelepaskari er~ergi 
b. Kalor pernbenh~kan air sarna dengan kalor pe~nbakaran gas hidrogen 
c. Reaksi penguraian air'bersifat endoterm 
d. Entalpi air lebih kecil dari entalpi hidrogen dan oksigen 

16. Berdasarkan data enelgi ikatan H-H 104,2 kKal, CI-CI 57.8 kKal. H-CI 
103,l kKal. Hihulglali kalor yang diper-lukan iuituk nlenuraika~~ 144 gr HCI 
(H=l , C1 = 35,5) menjadi urlsur-u1lsunlya . . . 

a. 530,2 kKa1 
b. 324,O kKal 
c. 88,4 Kkal 
d. 44,2 kKal 

17. Cara yang dipnakan untuk menentukan pen~bahan entalpi atau kalor reaksi 
di laboratoriurn adalah 

a. Glaviiuehi 
b. Volu~netri 
c. Huk~uti Hess 
d. Kalorimetri 

18. 50 mL NaOH I h~f direaksikan dengan 50 I ~ L  HCI 1 M dalan suatu 
kalorimeter. Bila suhu NaOH dan hCI awal sana yaih! 25 "C dan sul~u 
akhimya = 50 OC. Besamya kalor yang terlibat dalam reaksi adalah . . . ( Diket 
kalor jellis air 4,2 J gr-'K' ~iiassa jenis Ia~uta t~  saltla deugan ruassa jeuis air 1 
B / ~ L  1 



19. kalor akan mengalir dari daerah yang 
a. Sarna-sanla panas 
b. Sana-sarna dingirl 
c. Bersul~u lirlggi ke daerall bersuhu r-endah 
d. Bersuhu rendah ke daerah bersuhu ringd 

20. Bila diketahrli energi ikatan C-M = 4 15 kJ/mol , ~naka energi pengatoman 
C t 4  adalah . . . 

a. 103.75 kJ/niol 
b. I G G O  kJlmol 
c. 41 5 kllmol 
d. 207,5 kJ/~nol 

21. Kalor yang ~nengalir dari sistiln ke lingkungan atau sebaliknya untitk 
mencapai . . . 

a. Kesetimbangan mekanik 
1). Keseti~nbangan listrik 
c. Kesetinlbangan tenilal 
d. Kesetirnba~igan dirlamik 

22. Dari reaksi berikut ini % Hz,,)+ '/i I ~ T ~ ~ ~ )  + HBri,, AH = - 36,4 kJ/mol . 
peniyataan yang tidak benar a-dalah . . . 

a. Reaksi mclepaskan kalor sebesar - 36.4 kJ!mol 
b. Kalor j~ai~be~lti~katl  HBr adalah - 36.4 kJirnol 
c. Kalor pembentukar~ H2 dan Br? adalali no1 
d.  Reaksi yang terjadi elldolenn 

23. Jika perilballan entalpi pembentukan CH4 adalah -- 74,85 kJ/mol , COz adalah 
- 393?7 kJ dan H20 adalah - 285.85 k.l/mol. maka pen~bahan entalpi 
pembakaran gas metana pada reaksi CH4 + 2 0 2  -+ CO? + H20  adalall 

a. - 604,70 kJ/niol 
b. - S90,55 kJln~ol 
c. - 998,40 k.l/~nol 
d. - 1284.25 k.l/mol 

24. Diketahui reaksi-reaksi sebagai berikut : 
C6H1206 + 602 + 6C02 + 6H2O AH = - 2820 kJ 
C~HSOH + 302 + 2C02 + 3Hz0 AH=- 1380 kJ 
Pen~bahan entalpi untiik reaksi fennentasi plukosa 
C~H120s 4 2C21-150H + 2C02 ad alah 



25. Diketahui energi pengatoman senyawa C3H6 = 3445 kJImol, energi ikatan 
C-H = 415 kJIrnol, C-C = 348 kJImnol, maka en~xgi  ikatan C=C adalah~ . . . 

a 2682 kT/mol 
b. 477,5 k.l/mol 
c. 955 kJ1mol 
d. 607 1clImol ,. 

26. Di halvah ini yang disebut reaksi pe~nbentukan addall reaksi 
a. C2H2 + 2H2 -+ C ~ H G  A H = -  31 1,5 kJ 
e. 2 Cats) + 0 2 ( g )  j 2 CaO(?) AH = -. 1.270,G kJ 
f. 2 SOzIs? + 0 2 ( g ?  4 2 AH=- 198 kJ 
d. 2C(,, + 3Hz(,, + K 02(*) j C2HsOH(l, AH = -, 377.7 kJ 

28. Dari reaksi C?H-I(~) + 3 02(,, j 2COzi8) + 2 H20il, AH = - 14 12,2 kJ. 
Bila diketallui AH : COz = - 394 kJ, AH I? H20 = - 286 LJ, ~naka AH I!' C2H4 
zldalali . . . .. k.l 

a. 732,2 
b. 52,2 
C. - 277,2 
d. -2092 

29. Reaksi di bawah ini yang tennastk pembakaran I& sempivna bahan bakar 
adalah : 

a. C8Hlqg) + 12 1/2 O?(g, j 8 C 0 ~ ( ~ )  + 9 H20(,\ AH= - 5460 kJ. 
b. 2C2H2(#) + 5 0 2 ( p )  + 4C02(@) + 2 H10(1) AV = - 2602 kJ. 
C. C2ttcg)  + 2 0 2 ~ ~ )  + 2C0(g) + 2 H ~ O ( I )  AH = - 404,2 Id. 
d. Cq,) + !A 02(8)  4 2 CaO(B) - 635 kJ 

30. Kondisi statidar dala~n menglkur perubahtul entalpi adalah 
a. Suhu 298 K tekai~ail 1. ahn 
b. Suhu 289 K rekana11 1 atln 
c. Suhu 398 K lekanar~ I alrn 
d. Suhu 389 K tekarlari 1 a t~n  



Lampiran 10 Prosedur Demonstrasi yang Digunakan di SMU Adabiah Padang 

POKOK BAHASAN TERMOKIMIA 

Setelah melakukan pcngamatan, siswa diharapkan dapat: 

I .  hlembcdakan gcjala reaksi eksoterm dengan realisi elldoterm 

2. Menghitung A H  reaksi secara kalorimetri 

IJASAK 'IqI<OKI 

'I'crmoki~nia adalah cabang il~nlt kimia vang 111enibahas tentans cncrgi atau 

kalor yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Kalor adalah energi yang berpindah dari 

sistim ke lingkungan atau sebaliknya agar suhu- sistirn sebelum dan sesudah reaksi 

sama. Setiap zat dalam reaksi mempunyai sejurnlah energi yang disebut entalpi (H). 

Dalam reaksi, entalpi pereaksi tidak sama dengan hasil reaksi. Bila entalpi pereaksi 

lebih besar dari hasil reaksi maka pada reaksi akan dilepas kalor ke lingkungan. 

Reaksi seperti ini disebut reaksi eksoterm. Sebaliknya bila entalpi pereaksi lebih kecil 

dari hasil reaksi maka pada reaksi diserap kalor dari lingkungan, yang disebut reaksi 

endoterm. 

Besarnya energi atau kalor yang dilepas atau diserap dalam reaksi sebra 

dengan perubahan entalpi (AH). Perubahan entalpi dapat ditentukan secara 

eksperimen dengan menggunakan kalorimeter. Kalorimeter terdiri dari satu bejanh 

yang terisolasi yang dilengkapi dengan tennometer. 



Perubahan entalpi reaksi ditentukan dengan ruinus : 

'1 : Kalor yang diserap atau dilzpaskan sistirn 

AH : Perubahan entalpi reaksi (Joule) 

m : Massa larutan (gram) 

AI : Perubahan temperatur (K) 

c : Kalor jenis ( J K - ' ~ ~ ' ' )  

1. Penentuan Reaksi Endoternt dan Keakxi Eksoterm 

A. Alat dan Bahan 

Alat dan Bahan 

Batang pengaduk 

Gelas kimia 

Penjepit tabung reaksi 

Tabung reaksi dan rak 

Sumbat tabung reaksi 

Spatula kaca 

Barium Hidroksida Hidrat 

Amonium Klorida 

I Kalsium Oksida I 

Ukuran / Satuan 

5 

2 spatula 

2 spatula 

Jumlah -1 
- 

- 

I I I sebongkah sebesar kderrng 1 

3 / 1  

1 

I Serbuk seng . \ .%,  1 - I 2 spatula I 
Kobal Klorida 

Air 

- 
- 

3 spatula 



B. Caw Kerja 

Percobaan 1 .  Masukkan kurang lebih 10 tnL NaOH 1M ke dala~n gelas kimia. 

Pegang gclas itu untuk rasakan suhunya. Tambahkan I0 niL HCI 1 M . 

rasakan suhunya. 

Pcrcobaall 2. Masukknll Uai(.)l~l),. 81 120 scba~iyah 2 spatula kcdala~i\ tubut~g 1.cilksi. 

'i'anibahkaii NI-i.IC'I scbilnyait 2 spatula. /lduh canipuran itu kcrnudian 

tutuplah dengan gabus. Pegang tabung reakst dan rasakan suhunya. 

Percobaan 3. Masukkan 2 spatula Kobal Klorida kedalam gelas kirnia. Talnbahkan 

air I0 inL Jan aduk. Rasakatl sul~unya. 

Percobaan 4. Masukkan 2 spatula bijih seng kedalam tabung reak~i .  l'ainbahkan 

iaru~an I-ICi pcliat sebanyali 5 1nL. Laiu rasakan suhun\:a. 

J Manakah di antara percobaan-percobaan di atas yang tertnasuk reaksi endotenn 

dan reaksi eksoterm ? 

J Bagaimana gejala reaksi endotenn dan reaksi eksoterm ? 

Tanda AH Jenis Reakqi No. 
Perc 
1 

Suhu awal dillanding Suhu 
akhir 



11. Penentuan Perubahan Eniaipi Reaksi 

A. Alat dan Bailan 

1 .41at dan Bahan 1 Ukuranl Satuan 1 .Jurnlah 1 
1 Rcjana plastik dan sumbat 200 miA 1 I 1 L I 
/ Ciclas u k u r  / 5 0  ml. 3 1 

i 

/ Larutan HCl I I M  150n1l., ] 
I I I Ti inbangan I l i  100 grain I I I buah I 

B. Ciir21 K ~ t - ~ j a  

I .  Ambil 50 mi., iarutan fiC1 1 M dan 50 IIIL iarutan NaOl l  I M 

dengan menggunakan gelas ukur 50 mL. 

2. Ukur suhu kedua larutan ktu. Termometer harus dibcrsihkan 

dan dikeringkan sebelu~n dipinciahkan dari larutan salu kc 

larutan lain. Jika suhu kedua larutan berbeda tentukan suhu 

rata-rata. Suhu ini disebut sebagai suhu awal larutan. 

Tuang 50 inL larutan NaOH 1M ke dalain bejana plastik lalu 

tambahkan 50 mL larulan HC1 IM, kemudian aduk dengin 

termometer dan perha.tikan suhu yang ditunjukkan 

termometer itu. Suhu akan naik kemudian menjadi tetap dan 

selanjutnya turun. Suhu yang tetap disebut sebagai suhu 

akhir. 



. . . . . . . . . .  ;- . . . . . . . . . . .  -+ ... . .  

Volume iarutari NaOtl I M 

rviassa iarutan NaOl l I M 

Voluinc HCI 1 M 

Massa larutan HCI 1 M 

Massa larutan NaOH -; HCI 

Suhu larutan NaOH 1 M 

Suhu larutan k1C1 1 M 

Suhu rata-rata 
( suhu awal t ) 

Suhu tetap 
( suhu akhir t* ) 

Perubahan suhu ( A/ ) "C 

J Tentukan kaior (q j  yang dilepas atau diserap dalam percobaan diatas ! 

J Reaksi apakah yang te~iadi ( endotenn atau eksotenn ) ? 



Lampiran 11 Pertanyaan-pertanyaan Peringkat Tinggi yang Digunakan 
di SMU Adabiah Padang 

Pertanyaan Peringkat Tinggi untuk Percobaan I 

1. Bagaimana gejala pada reaksi endotenn ? 

2. Mengapa suhu pada tabung reaksi lnenjadi lebih dingin atau lebih panas ? 

3. Jika hasil-hasil reaksi dibiarkan beberapa jam, apa yang anda harapkan terjadi 

dengan suhu campuran pada keempal percobaan? ,. 

4. Gambarlah diagam tingkat energi urltuk keempat percobaan di atas ! 

5. Menurut anda manakah yang lebih mudah terjadi, reaksi endotem1 atau reaksi 

eksoterm ? 

6. Beri masing-masing satu contoh perist1m.a eksoterm dan endoterm dalam 

kehidupan sehari-hari ! 

Pertanyaan Peringkat Tinggi untuk Percobaan I1 

7. Hiiung AH reaksi berdasarkan data pengamatan di atas ! (Bila diketahui 

kalor jenis air 4,2 J K - ' ~ ~ ' ,  massa jenis air IgrImL, massa jenis larutan sarna 

dengan massa jenis air ). 

8. Reaksi apakah yang terjadi ( ertdotcnn atau eksotenn) ? Jelaskan alasanmu 

dan tulis persamaan reaksinya ! 

9. Hitunglah julnlah inol NaOH dala~n 50 mL larutan NaOH 1 M dan jumlah lnol 

HCI dalam 50 rnL larutan I-ICI 1 M ! 

10. Hitunglah perubahan entalpi (AH ) perm01 H 2 0  yang terbentuk dalam reaksi ! 

I I .  Tulis persarnaan te&imia untuk reaksi ini ! 

13. Jelaskan arti dari harga AH yang anda dapatkan ! 



Lampiran 12 Naskah Tes Akhir yang Digunakan di SMU Adabiah Padang 

Pilililali sat t~ jawaban yang paling tcpat ! 
1. Pada proses eksotenn . . . 
a. critalpi sistim bertambali d a ~ i  pe~xbalian entalpi positif 
b. e~italpi lingkuligarl bettamball. d a ~ i  l ~ e t ~ ~ b a l i a ~ i  e~italpi positif 
c. eritalpi sistirti hertall-ibah dan perubaliati entalpi iiegatif 
d. c~~ ta lp i  sistirn berkurang tli~n pa-ubdiari e~ilalpi ncgalif 

2. Pemyataan >Ian? paling tepat tentans reaksi endoterrn adalah 
a. Encrgi sistcrn scbeltuii reaksi lebili besar dari pada sesudali reaksi 
b. 'I'crjadi pcrpindalian k;llor dari li~igkungan lie sistini 
c. Iieaksi yang membebaskan kalor 
d. Pcr~tbalia~i cntalpi negatif 

3. Pcmyataa~i yarlg paling tepat tenlang kalor pembenttkan standar adalall 
a. Kalor yallg tlilepaska~l atau disernp apabila 1 rnol senyawa terurwi ~nen-iadi 

i~risur-unsunlya pada kondisi standar 
b. Kalor yang dilepaskan atau discrap pada pembaliaran 1 rnol scnyawa dalam 

kondisi standar 
c. Kalor JVang dilepaskan atau diserap apabila 1 mol senya\va dala~ii bentulinj,a 

yang palitig stabil teri~rai nieri-jadi tuisur-unsun~ya 
d.  Kalor yang dilepaskan atau diser-ap apabila 1 trio1 senyawa terberltilk dari 

i11isi~r-~~~~s~1~iiya 

4. Dala~n suatu reaksi kimia dibebaska~i 8,4 kJ encrgi. Jika kalor ini digilnakan 
iuituk ~nemanaskan 100 I ~ L  air, maka kenaikari sldiunya ialall. .."c 
( kalor jenis air = 4,2 J g r - " '~ - '  ) 

a. 4,2 
1). 8.4 
c.  20 
d. 16.8 

5. COIF) + '/ O,,,, + CO7(,, AH = s kJ: s adalah perubaliari entalpi .. 
a. Pcmbentukan CO 
b. Penp~raian C02  
c. Peniabakarati CO 
d. Pe~nbakaran CO: 

6. blanakah tlari reaksi beriki~t ini y a ~ g  ter~r~asilk reaksi endotenrl 
a. C(,) + 2S(,, + CS,(;, AH = 1 I7 kJl'm01 
b. C<s, + 0 2 i g  -+ C02ig) AH = - 394 kJ/mol 
c. S(,, + O L ~ )  + S02(9 AH = - 297 k.lirnol 
d. 1-1, (,, + 55 OzC2) + 1--120(1, All = - 2SG kJ/mol 



7. Hila dikctahui reaksi : PA-, qB maka AH untuk reaksi ini 
a. AH=IiA-HB 
b. AH=HB-HA 
c. AH=pHA-qHB 
d. AK=qHB-pHA 

8. Dikelahui 
C(S) + -+ COZ(~)  A H  = - 394 kJ/mol 
2C(,)+ 0?(,, -+ 2CO(,) AH = 220 kJ/mol 
sesuai dengal liulcum Hess kalor reaksi berikut 
2COig) + Ozp) + 2CO2p) AH = - 394 kJlrnol adalah .. 

a. - 6 14 kJ/~nol 
b. - 568 kl/mol 
c. - 174 kJ/mol 
d. - 1008 k.T/mol 

9. Diketahiri 
S(s) + 0 2 i l )  -) so?(:) AH = a kJ/mol 
soug ,  + OZ(@ -) 2so.3(e) AH = b kJimol 
2S(,, + 302(,, -+ 2So3(,, AH - c kJ/niol 
Di bawah ini yang sesuai dengan hukurn Hess adalah . . . 

a. c = a + b  
b. 2 a = b + c  
c. c = 2 a + b  
d. 2b = a +  2c 

10. Kalor seaksi dari C3Hs + 5 0 2 3  3 COz + 4 Hz0 dapat disebut 
a. Kalor pernbentukan COr 
b. Kalor pelnbentukan CO? dan H20 
c. Kalor pembentukan HzO 
d, Kalor pembakaran C;Hs 

11. Energi yang dibut~ihkau iuitiik melepaskan ikatan antar 2 atom disebut . . . 
a. Energi ionisasi 
b. Erlergi pengatornm 
c. Energi ikatan 
d. Energi pengiiraian 

12. Berdasarkan data energi ikatan H-H 104,2 kKal, CI-Cl 57,8 kKal, H-CI 103,l 
kKal. Hitunglah kalor yang diperlukan tuitulr menuraikat~ 144 gr HC1 (H=l, CI 
= 3 5 5 )  menjadi unsur-unsumya . . . 

a. 530,2 kKal 
b. 324,O kKal 
c. 88,4 1<kd 
d. 44,2 kKal 



I?. Cara ylng tligunakan rlnttrk ~ n c n c r i ~ r ~ k i ~ ~ i  pcr~~ll id~an enlalpi alau kalor reaksi 
tli laboratorii~ni acialah 

a. Gravi~netri 
b. Volllnietri 
c. I-lukiini Hess 
d. Kalorimetri 

14. 50 mL NaOH 1 M direalisikan dengan 50 mL H('1 l M  dalam suatu 
kalori~neter. Bila suhu NaOH dan hC1 awal salna yaitu 25 'C dan stlhrt 
akliirnya = 50 "c. Besarnya kalor yang terlibat dalam reaksi adalah . . .( Diket 
kalor jeriis air 4,2 J EilK" rnassa jcnis Ixutan sama dengan rnassa jenis air I 
gri'1n1~ ) 

15. kalor aka11 rnenpalir dari daerah yang 
a. Sama-smna parias 
b. Saiiia-sana dingin 
c. Bessi~liu tinggi ke daerah bersuliu rendall 
d. Bersuliu reridall ke dacral~ bersuliir ringgi 

16. Bila clikeli~llui crlergi ihaliin C-H - 4 15 k.11111ol . ~naka e~lcrgi pellgalorrial1 CI-IJ 
adiiIitl1 . . . 

a. 103.75 k-lirnol 
b. 1660 kJ4nol 
c. 4 15 k.i:'mol 
d. 207.5 kJ/mol 

17. Kalor yang ~ i i e~~ga l i r  dari sisti~n ke lingkimgari atau sebalikr~ya ur~rllk 
IIIC'IICRI)?LI . . . 

a. Kesetirnban~al rnekarlik 
b. Kesetirnbangan listrik 
c. Kescti~nbangal tennal 
d. Kesetimbangan dinarnik 

IS. Dari reaksi berikut irii '/2 H2(,, + '12 Br:,,, + HDr(,! AH = - 36,4 kSimol 
-pcrrlyalaall yarlg tidak benar wdalal~ . . . 

a. lieaksi rnelepaskan kalor sebesas - 36.4 k.l!'~iiol 
b. KaIor pernbentukan HBr adalah - 36,4 kJ/mol 
c. Kalor pelnbcntukan Hz dan Br2 adalall 1101 

(1. Reaksi yang tet-jadi endotenn 



19. Jika pest~ballan cntalpi pc~llbcn(i~karl CI-I., atl;~lah - 74,Sj l i J / ~ ~ o l  , C02 adalah 
- 393,7 kJ dan H20 i~dalah - 285,85 kJ/mol, 1na1;a perubahari entalpi 
pelnbakaran gas metana pada reaksi C b  + 2 0 2  + C02 + H20  adalah 

a. - 604,70 kJ11nol 
b. - 890,55 kJ/mol 
c. - 998,40 k3/mol 
d. - 1254,25 kJ/lnol 

20. Diketallui reaksi-reaksi sebagai berikut : 
CGH , 2 0 6  + 602 -+ GCOZ + GH20 AH = -. 2820 kJ 
CzH50H + 302 + 2C02 + 3H20 AH;- 1380 kJ - 
Pen~ballan entalpi i~ntilk reaksi fennentasi glukosa 
C~H1206 + 2C2HsOH + 2C01 ad a1 ah 

21. Diketahui energi pengatolnan senJVawa C3H6 = 3.145 kJ/~nol, energi ikatan C- 
H = 4 15 kJI1no1, C-C = 348 kJ/mol, lllaka energi ikatan C=C adalah . . . 

a. 2682 kJImol 
b. 477.5 kJ/~nol 
c. 955 kJ/mol 
d. 607 k3imol 

22. Di bawah ini yang disebt~t reaksi pembenhkan adalah reaksi 
a. C2H2 -t 2H2 j C2H6 AH=-311,5 kJ 
e. 2 Cais, + Ozce, 2 CaOia, 1W = - 1270,G kJ 
f. 2 + 02(g! j 2 So.qg) A H = -  198 kJ 
d. 2C(,) + 3H3,) + !4 03,) j C2H50H,Ij AH = - 277,7 kJ 

23. Persa~~~aan tennokimia berikut yalg bellar adalall . . . 
a HHzi2)+ !'i Olig, HzOilj M :)= -286 kJ 
b. C2H3,, + 2 >5 02(,) 4 2CQ(,) + H20,1) iW ,I('= - 130 1 kJ 
c. COag> 3 C~S)  + Oxg) AH :== 3933 kJ 
d. Fer03!,) + 3 CO!,) + 2 Fq,) -+ 3 COz,,B) AH i"= - 26 Id 

24. Dari reaksi C?HJ(,) + 3 02(g) + 2C02(,,) + 2 H10(1) A H = -  1412,2 kJ. 
Bila diketal~ui Ak CO1 = - 394 kJ, AH Hz0 = - 286 M, rnaka AH lP C ~ H J  
adalall . . . .. k.l 

a. 732,2 
b. 52,2 
C. -275,2 
d. -2092 



26. Kondisi staidas dalam mengukur pen~bahan entalpi adalali 
a. Si~liu 295 I.; tckanan 1 atln 
1). Suliu 289 K tekanan I atnl 
c.  Si11i~i 39s K ieki111~11 1 abri 

d.  Sirliu 389 K tekaian 1 ahn 



Lampiran 13. Skor Tes Awal dan Tes Akhir Siswa di SMU Negeri 5 Padang 



Lampiran 14. Uji Homogenitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol di SMU 

Negeri 5 Padang dari Skor Tes Awal. 

Kelas Eksperitnen 

n = 39 
- 
X = 6,3077 

S = 1,8939 

s2 = 3,5870 

Kelas Kontrol 

Perhitungan harga F : 

F = varians terbesar = 3.5870 = 1,3485 
varians terkecil 2,6599 

F hitung = 1,3485 

F tabel pada a = 0,05 (39,39) = 1,70 

F tabel pada a = 0,01 (39,39) = 2,12 

F hitung (1,3485) < F tabel (1,70). Jadi kedua kelas homogen. 



Lampiran 15. Uji Normalitas Skor Tes Akhir Siswa di SMU Negeri 5 Padang 

Kelas Eksperimen 

Dengan n = 39 dan taraf nyata a = 0,01 didapat L1 = 0,1651 4, < L,, data 
berdistribusi normal. 

Kelas Kontrol 

Xi 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
23 
= 0,1505 

Dengan n = 39 dan taraf nyata a = 0,01 didapat LI = 0,1651 Lo < L1, data 
berdistribusi normal. 

f 
1 
5 
6 
10 
9 
5 
2 
1 

Zi 
- 1,83 
-1,28 
-0,73 
-0,18 
0,37. 
0,9 1 
1,46 
3,65 

F(zi ) 
0,0336 
0,1003 
0,2327 
0,4286 
0,6443 
0,8186 
0,9279 
0,9999 

s(A) 
0,0256 
0,1538 
0,3077 
0,5641 
0,7948 
0,923 1 
0,9743 
1,0000 

1 F(zi) - S(zi) I 
0,0080 
0,0535 
0,0750 
0,1355 
0,1505 
0,1045 
0,0464 
0,0001 



Lampiran 16. CJji Homogenitas Skor Tes Akhir Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol di SMU Negeri 5 Padang. 

Kelas Eksperilnen 

Kelas Kon trol 

11 = 39 
- 
X = 16,3333 

S = 1,8257 

s2 = 3,3333 

Perhitungan harga F 

F = varians terbesar = 4.1 835 = 1,255 1 
varians terkecil 3,3333 

F tabel pada a = 0,05 (39,39) = 1,700 

F tabel pada cx = 0,01 (39,39) = 2,12 

F hitung (1,2551) < F tabel (1,700). Jadi kedua data berasal dari populasi 

yang Iiolnogen. 



Lampiran 17. Pengujian Hipotesis untuk Pelaksanaan di SMU Negeri 5 

Padang 

Kelas Eksperimen 

Kelas Kontrol - 
X2 = 16,3333 

Kedua data homogen dan berdistribusi normal 

Perhi tungan : 

Pada taraf nyata a = 0,01 dengan dk = 76, t tabel = 2,660, t hitung (6,1328) 

terletak di luar daerah penerimaan Ho. Jadi & ditolak. 



Lampiran 18. Skor Tes Awal dan Tes Akhir Siswa di SMU Negeri 10 Padang 



Lampiran 19.Uji Homogenitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol di SMU 

Negeri 10 Padang dari Skor Tes Awal 

Kelas Eksperimen 

n = 40 
- 
X = 4,95 

S = 1,5804 

s2 = 2,4976 

Kelas Kontrol 

n = 40 
- 
X = 4,98 

S = 1,7967 

s2 = 3,2282 

Perhitungan harga F : 

F = varians terbesar = 3.2282 = 1,2925 
varians terkecil 2,4976 

F hitung = 1,2925 

Pada a = 0,05 (40,40) F tabel = 1,69 

F hitung (1,2925) < F tabel (1,69). Jadi kedua kelas homogen 



Lampiran 20. Uji Normalitas Skor Tes Akhir Siswa di SMU Negeri 10 

Padang. 

Kelas Eksperimen 

Kelas Kontrol 
- 
X = 14,075 S = 2,7678 n = 40 

4, = 0,1207 
Dengan n = 40 dan taraf nyata a = 0,01 didapat LI = 0,1401 4) < LI,  data 
berdistribusi nonnal. 

Xi 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
23 
= 0,1175 

Dengan n = 40 dan taraf nyata a = 0,01 didapat L, = 0,1630 4) < L,, data 
berdistribusi nonnal. 

S(A) 
0,0250 
0,0750 
0,1000 
0,2250 
0,3500 
0,5500 
0.6750 
0,8000 
0,8750 
0,9250 
0,9750 
1,0000 

f 
1 
2 
I 
5 
5 
8 
5 
5 
3 
2 
2 
1 

1 F(zi) - S(zi) I 
0,0067 
0,0304 
0,0049 
0,05 14 
0,0623 
0,1175 
0,091 8 
0,0776 
0,0385 
0,0119 
0,O 159 
0,0060 

Zi 
-2,09 
- 1.07 
-1,32 
-0,94 
-0,56 
-0,17 
0.2 1 
0,59 
0,98 
1,36 
1,74 
2,5 1 

F(zi) 
0,O 183 
0,0446 
0,095 1 
0,1736 
0,2877 
0,4325 
0,5832 
0,7224 
0,8365 
0,9131 
0,9591 
0,9940 



Lampiran 21. Uji Homogenitas Skor Tes Akhir Kelas Eksperimen dan 

KelasKontrol di SMU Negeri 10 Padang 

Kelas Eksperimen 

n = 40 - 
X = 16,4500 

S =2,6111 

s2 = 6,8178 

Kelas Konhol 

Perhitungan harga F : 

F = varians terbesar = 7.6607 = 1 ,I 236 
varians terkecil 6,8178 

F hitung = 1,1236 

Pada a = 0,05 (40,40) F tabel = 1,69 

F hitung (1,1236) < F tabel (1,69). Jadi skor tes akhir kedua kelas homogen. 



Lampiran 22. Pengujian Hipotesis untuk Pelaksanaan di SMU Negeri 10 

Padang. 

Kelas Eksperimen 
- 
XI = 16,4500 

SI  = 2,6111 

Kelas Kontrol 
- 
X2 = 14,0750 

Kedua data hotnogen dan berdistribusi normal 

Pada taraf nyata a = 0,Ol dengan dk = 78, t tabel = 2,660. Harga t Ilitung terletak 

di luar daerah penerimaan Ho. Jadi Ho ditolak. 



Lampiran 23. Skor Tes Awal dan Tes Akhir Siswa di SMU Adabiah Padang 

*--. 

No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3 8 
39 

Kelas 
Tes Awal 

4 
5 
6 
4 
5 
4 
3 
5 
7 
5 
4 
6 
2 
5 
5 
4 
5 
2 
3 
5 
8 
8 
4 
5 
4 
6 
7 
2 
3 
2 
6 
5 
7 
5 
6 
7 
5 
5 
3 

Eksperimen 
Tes Akhir 

13 
16 
17 
14 
14 
14 
11 
16 
18 
15 
14 
21 
13 
16 
15 
15 
16 
14 
14 
17 
18 
21 
15 
14 
14 
17 
23 
14 
10 
12 
17 
15 
19 
16 
18 
19 
15 
13 
10 

Kelas 
Tes Awal 

6 
5 
7 
4 
5 
3 
4 
6 
8 
6 
3 
8 
4 
6 
3 
8 
2 
7 
4 
5 
4 
2 
5 
2 
4 
3 
8 
8 
9 
5 
3 
4 
7 
4 
2 
5 
5 
5 
7 

Kontrol 
Tes Akhir 

15 
14 
17 
13 
11 
9 

- 14 
17 
18 
15 
8 
16 
14 
18 
9 
16 
8 
14 
12 
15 
13 
8 
12 
10 
12 
11 
19 
17 
2 1 
14 
I1 
12 
15 
15 
9 
15 
14 
15 
15 





Lampiran 24. Uji Homogenitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol di SMU 

Adabiall Padang dari Skor Tes Awal 

Kelas Eksperilnen 

n = 44 
- 
X = 4,8636 

S = 1,6080 

s2 = 2,5856 

Kelas Kontrol 

n = 45 
- 
X = 4,9778 

S = 1,8646 

s2 = 3.4768 

Perhitungan harga F : 

F = varians terbesar = 3.4768 = 1,3447 
varians terkecil 2,5856 

F hitung = 1,3447 

Pada a = 0,05 (44,45) F tabel = 1,65 

F hitung (1,3447) < F tabel (1,65). Jadi kedua kelas homogen. 



Lampirail 25. Uji Normalitas Skor Tes Akhir Siswa di SMU Adabiah Padang 

Kelas Eksperi~nen 
- 
X = 15,5455 S = 2,7657 n = 44 

4, = 0,1248 
Dengan n = 44 dan taraf nyata a = 0,01 didapat L, = 0,1554 b, < L,, data 
berdistribusi normal. 

Kelas Koritrol 
- 
X = 13,6444 S = 3,0760 n = 45 

Lo = 0,1078 
Dengan n = 45 dan taraf nyata a = 0,01 didapat LI = 0,1537 Lo < LI,  data 
berdistri busi normal. 



Lampiran 26. Uji Homogenitas Skor Tes Akhir Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol di SMU Adabiah Padang 

Kelas Eksperimen 

n = 44 - 
X = 15,5455 

S = 2,7657 

s2 = 7,6491 

Kelas Kontrol 

11 = 45 
- 
X = 13,6444 

S = 3,0760 

s2 = 9,4616 

F = varians terbesar = 9.461 6 = 1,2370 
varians terkecil 7,6491 

F hitung = 1,2370 

Pada a = 0,05 (44,45) F tabel = 1,65 

F hitung (1,2370) < F tabel (1,65). Jadi skor tes akhir kedua kelas homogen. 



Lampiran 27. Pengujian Hipotesis untuk Pelaksanaan di SMU Adabiah 

Padang 

Kelas Eksperilnen 
- 
X I  = 15,5455 

Kelas Kontrol 
- 
X2 = 13,6444 

Kedua data liomogen dan berdistribusi nonnal 

Pada taraf nyata a = 0,01 dengan dk = 87, t tabel = 2,660. Harga t hitung terletak 

di luar daerah penerimaan Ho. Jadi Hn ditolak. . 
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Daf tar  Hadir  k e g i a t a n  
H a r i / t a n g g a l  
J a m  
Tempat 
Acara 

J u r u s a n  Kimla 

i I I 1 
I N O I  1 Tanda t angan  I 

125.1 125. I 
1 2 6 - 1  -1 26. 
127.1 127. 

I 
I 

I z8 -1  -1 28. 
129.1 

I 
I 2 3 .  

I30.I I 30. I 
I 

1 i31.1 I  31. 
132.1 32. 

I 
I 

a 133. 
I 

1 3 3 -  1 
'34.1 34.  

I  
I 
1 35 

I 
135.1 

1- 
I  

Padang , 
Ke t u a  , 


