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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Abad XXI dikenal dengan abad teknologi, di mana perkembangan 

teknologi dan informasi yang berlangsung sangat cepat membawa perubahan 

global dan sebagai akibatnya adalah terjadinya pergeseran nilai dan budaya. 

Kondisi tersebut menuntut adanya perbaikan pada sistem Pendidikan Nasional 

yang antara lain meliputi perbaikan kurikulum, metode mengajar, buku pelajaran 

dan sebagainya. Sebagai langkah perbaikan sistem Pendidikan Nasional, 

Departemen Pendidikan Nasional melalui berbagai kajian dan analisis yang 

mendalam telah merespon dengan menetapkan kebijakan penyempurnaan 

Kurikulum 1994 dengan Kurikulum 2004 yang dikenal dengan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK). 

 Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) memiliki beberapa perbedaan 

dibandingkan Kurikulum 1994. Pada umumnya pembelajaran yang terjadi pada 

kurikulum 1994 cenderung klasikal dengan tujuan untuk menguasai materi 

pelajaran. Cara pembelajarannya disesuaikan dengan tujuan instruksional yang 

bersifat kognitif, dan umumnya cukup di kelas saja. Karena tujuannya lebih 

kepada pencapaian target kurikulum, maka metode dan pendekatan yang 

digunakan kurang bervariasi. Sedangkan pembelajaran dalam Kurikulum Berbasis 
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Kompetensi (KBK) mempunyai tujuan agar siswa memiliki kompetensi dasar 

untuk semua mata pelajaran. Kompetensi dasar yang dimaksud meliputi aspek 

kognitif dan afektif untuk semua mata pelajaran, dan untuk beberapa mata 

pelajaran mencakup aspek psikomotor. Pendekatan yang dilakukan ialah 

bagaimana siswa memperoleh pengalaman belajar, sehingga mencapai tingkat 

kompetensi tertentu. Dalam hal ini guru lebih berperan sebagai fasilitator untuk 

membantu bagaimana caranya agar siswa belajar dengan baik. 

 Mata pelajaran kimia merupakan salah satu mata pelajaran di mana di 

dalamnya siswa diharapkan menguasai kompetensi dasar yang mencakup aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Ilmu kimia mempunyai kedudukan yang sangat 

penting karena ilmu kimia dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap 

perkembangan ilmu terapan, seperti pertanian, kesehatan, perikanan, serta 

teknologi. Namun demikian di kalangan siswa mata pelajaran kimia masih 

dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit karena di samping harus 

menghafalkan materi siswa juga dituntut untuk dapat mengerjakan soal hitungan 

yang membutuhkan penalaran. 

 Ilmu kimia merupakan ilmu yang diperoleh dan dikembangkan 

berdasarkan eksperimen yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, 

dan bagaimana mengenai gejala-gejala alam, khususnya yang berkaitan dengan 

komposisi, struktur dan sifat, transformasi, dinamika dan energitika zat. Oleh 

sebab itu, mata pelajaran kimia di SMA mempelajari segala sesuatu tentang zat 

yang meliputi komposisi, struktur dan sifat, transformasi, dinamika, dan 

energitika zat yang melibatkan keterampilan dan penalaran. Ilmu kimia 

merupakan produk (pengetahuan kimia yang berupa fakta, teori,prinsip,hukum) 

temuan sains dan proses atau kerja ilmiah. Oleh karena itu dalam penilaian dan 

pembelajaran kimia harus memperhatikan karakteristik ilmu kimia sebagai produk 

dan proses (Depdiknas, 2003:1). 

 Bertolak pada pengertian ilmu kimia menurut Depdiknas tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa metode ceramah kurang tepat untuk diterapkan dalam proses 

belajar mengajar kimia. Hal ini dikarenakan dalam metode ceramah hanya terjadi 

komunikasi satu arah, di mana siswa secara pasif menerima penjelasan guru. 
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Kondisi tersebut dapat berakibat rendahnya pemahaman siswa terhadap materi 

yang diajarkan sehingga pencapaian hasil belajar menjadi kurang optimal. 

 Salah satu metode yang dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar 

kimia adalah metode inkuiri. Tantyo Hatmono (2004 : 17) menyatakan bahwa 

dalam proses pembelajaran dengan metode inkuiri, kegiatan berpusat pada siswa. 

Siswa secara aktif merumuskan permasalahan, merumuskan hipotesis, 

merencanakan dan melaksanakan eksperimen serta membuat laporan hasil 

eksperimen. 

 Metode inkuiri dapat dipecah menjadi beberapa jenis, yaitu metode inkuiri 

bebas, metode inkuiri bebas yang dimodifikasikan dan metode inkuiri terpimpin 

atau terbimbing. Dalam metode inkuiri terpimpin siwa tidak dilepas begitu saja 

dalam proses belajar mengajar. Guru menyediakan bimbingan atau petunjuk yang 

cukup luas kepada siswa. Dengan adanya bimbingan dari guru diharapkan proses 

belajar mengajar akan lebih terarah dan tepat sasaran. 

 Metode inkuiri terpimpin tepat untuk diterapkan dalam mengajarkan 

materi yang memungkinkan siswa untuk melakukan eksperimen. Salah satu 

materi pokok dalam pelajaran kimia yang dapat dipelajari dengan melakukan 

kegiatan eksperimen adalah materi pokok Laju Reaksi. Dipilihnya materi pokok 

Laju Reaksi ialah karena materi pokok ini sering dianggap sulit oleh siswa dan 

bersifat abstrak. Selain dapat menggunakan metode eksperimen, materi pokok 

Laju Reaksi juga dapat dipelajari melalui kegiatan demonstrasi. Pada kegiatan 

eksperimen setiap peserta didik dapat mengalami dan membuktikan sendiri proses 

dan hasil percobaan. Sedangkan dalam kegiatan demonstrasi siswa tidak harus 

mengalami langsung, melainkan mengamati dari apa yang dilakukan oleh orang 

lain. Dalam hal ini yang dapat bertindak sebagai demonstrator bukan hanya guru 

saja. Beberapa orang siswa dengan bimbingan dari guru dapat menjadi 

demonstrator bagi siswa-siswa yang lain. Alasan penggunaan metode demonstrasi 

ialah karena tipe belajar peserta didik yang berbeda-beda. Ada yang kuat secara 

visual, tapi lemah dalam auditif dan motorik ataupun sebaliknya. Dengan 

menerapkan metode inkuiri terpimpin siswa dapat menemukan konsep melalui 
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kegiatan eksperimen dan demonstrasi, terutama pada sub materi pokok Faktor-

faktor yang Mempengaruhi Laju Reaksi. 

 Margono (1998 : 55) menyatakan bahwa digunakannya metode inkuiri ini 

karena metode tersebut mempunyai beberapa kelebihan, yaitu antara lain dapat 

mengembangkan motivasi intrinsik siswa dan memperpanjang ingatan siswa 

karena mereka memperoleh konsep sendiri. Tinggi rendahnya tingkat 

keberhasilan siswa dalam menyerap materi pelajaran dipengaruhi oleh dua faktor, 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang 

berasal dari dalam diri siswa, misalnya minat, bakat, dan motivasi. Adanya 

motivasi diharapkan siswa dapat lebih giat belajar dan tidak merasa terpaksa, 

sehingga tujuan dari proses belajar mengajar dapat tercapai secara optimal. 

 Motivasi adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong individu 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Motivasi 

belajar dapat diartikan sebagai kekuatan mental yang mendorong terjadinya 

proses belajar. Motivasi belajar berperan dalam menumbuhkan gairah, rasa 

senang dan semangat untuk belajar. Siswa yang mempunyai kecerdasan tinggi 

bisa saja tidak dapat mencapai prestasi belajar yang tinggi karena tidak 

mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Seiring dengan perkembangan ilmu 

pembelajaran, diharapkan guru dapat memelihara motivasi belajar siswa. 

 SMA Negeri 1 Grabag merupakan salah satu sekolah favorit yang ada di 

Kecamatan Grabag, dan Kabupaten Magelang pada umumnya. Prestasi akademis 

siswa SMA Negeri 1 Grabag juga tidak kalah dengan siswa SMA yang berasal 

dari kota. Namun, kebanyakan guru yang mengajar masih menggunakan metode 

ceramah atau konvensional. Padahal apabila siswa diberikan pelajaran dengan 

menggunakan metode mengajar yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

terhadap mata pelajaran kimia, maka prestasi belajarnya diharapkan dapat 

meningkat. Pada akhirnya kondisi ini akan dapat meningkatkan prestasi akademis 

siswa SMA Negeri 1 Grabag. 

B. Identifikasi Masalah 

 Pelajaran kimia dapat disampaikan dengan melalui pendekatan proses. 

Proses pembelajaran dengan keterampilan proses akan membuat siswa lebih 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



mengingat konsep yang didapat sendiri. Agar siswa lebih mengingat konsep yang 

didapat, maka dalam penyampainnya harus digunakan metode yang tepat. 

 Belajar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor 

internal. Faktor eksternal meliputi faktor  lingkungan, faktor instrumental, yaitu 

kurikulum, guru, fasilitas, dan administrasi. Sedangkan faktor internal meliputi 

faktor fisiologi dan psikologi. Adanya faktor eksternal maka pemerintah selalu 

memberikan kebijakan agar sekolah melengkapi fasilitasnya seperti pengadaan 

laboratorium dan peralatannya, menyediakan buku dan perpustakaan, dan 

penyempurnaan kurikulum. Akan tetapi terkadang sekolah jarang memanfaatkan 

fasilitas- fasilitas itu untuk memberikan pelajaran pada siswa karena keterbatasan 

waktu, misalnya pada pelajaran yang berhubungan dengan laboratorium, sehingga 

sering digunakan metode ceramah saja. Salah satu metode untuk membuat siswa 

lebih mengingat konsep yang dipelajarinya yaitu dengan metode inkuiri terpimin 

yang dilaksanakan dengan eksperimen dan demonstrasi. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah-masalah yang 

dapat diidentifikasi antara lain: 

1. Apakah metode inkuiri terpimpin dapat mempertinggi daya ingat siswa? 

2. Apakah semua materi pokok pada Laju Reaksi dapat diajarkan dengan 

menggunakan metode inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan 

eksperimen dan demonstrasi? 

3. Apakah penerapan metode inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan 

eksperimen dan demonstrasi berpengaruh terhadap pencapain hasil belajar 

siswa? 

4. Apakah motivasi belajar siswa berpengaruh terhadap pencapain hasil belajar 

siswa? 

5. Apakah terdapat interaksi antara metode inkuiri terpimpin yang dilaksanakan 

dengan eksperimen dan demonstrasi dengan motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar kimia khususnya pada materi pokok Laju Reaksi? 
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C. Pembatasan Masalah 

 Kualitas penelitian bukan terletak pada keluasan masalahnya melainkan 

pada kedalaman pengkajian pemecahan masalahnya. Oleh karena itu agar masalah 

tidak berkembang lebih jauh dan lebih terfokus, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada: 

1. Subyek penelitian 

Yang menjadi subyek penelitian adalah siswa kelas XI IA semester I SMA  

Negeri  1 Grabag Kabupaten Magelang. 

2. Metode pembelajaran 

Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

 inkuiri  terpimpin yang dilaksankan dengan eksperimen dan demonstrasi. 

3. Materi pokok 

Materi yang diberikan dibatasi pada materi pokok Laju Reaksi. 

4. Motivasi 

Motivasi dibatasi pada motivasi siswa dalam mempelajari dan mengikuti  

 pembelajaran kimia di sekolah. 

5. Prestasi belajar 

Prestasi belajar dibatasi pada prestasi kognitif, afektif dan psikomotor. 

 

D. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan masalah-masalah yang terungkap maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan pengaruh penerapan metode inkuiri terpimpin 

yang dilaksanakan dengan eksperimen dan demonstrasi terhadap prestasi 

belajar kimia khususnya pada materi pokok Laju Reaksi? 

2. Apakah terdapat perbedaan pengaruh motivasi belajar yang dimiliki siswa 

terhadap prestasi belajar kimia khususnya pada materi pokok Laju Reaksi? 

3. Apakah terdapat interaksi antara metode inkuiri terpimpin yang dilaksanakan 

dengan eksperimen dan demonstrasi dengan motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar kimia khususnya pada materi pokok Laju Reaksi? 
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E. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui 

adanya: 

1. Perbedaan pengaruh penerapan metode inkuiri terpimpin yang dilaksanakan 

dengan eksperimen dan demonstrasi terhadap prestasi belajar kimia khususnya 

pada materi pokok Laju Reaksi. 

2. Perbedaan pengaruh motivasi belajar yang dimiliki siswa terhadap prestasi 

belajar kimia khususnya pada materi pokok Laju Reaksi. 

3. Interaksi antara metode inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan 

eksperimen dan demonstrasi dengan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

kimia khususnya pada materi pokok Laju Reaksi. 

F. Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberilan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Inovasi kepada dunia pendidikan khususnya dalam pemilihan metode 

pembelajaran yang sesuai. 

2. Masukan bagi guru dalam memilih metode pembelajaran yang tepat dalam 

upaya memperbaiki dan memudahkan pembelajaran kimia materi pokok Laju 

Reaksi sehingga dapat dipahami oleh siswa dengan baik. 

3. Sumbangan dalam rangka perbaikan pembelajaran dan peningkatan mutu 

proses pembelajaran, khususnya mata pelajaran kimia. 

4. Memperhatikan motivasi belajar siswa dalam belajar kimia yang merupakan 

awal bagi guru dalam mendesain pembelajaran. 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Prestasi Belajar
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a. Pengertian Belajar 

 Untuk dapat memahami tentang prestasi belajar, terlebih dahulu harus 

mengerti arti belajar. Menurut Paul Suparno (1996:61) belajar menurut 

konstruktivisme adalah merupakan suatu proses mengasimilasi dan 

menghubungkan pengalaman atau bahan yang dipelajari dengan pengertian yang 

sudah dipunyai siswa sehingga pengertian yang ia punyai semakin berkembang. 

Gagne dalam Ratna Wilis Dahar (1989:11) menyatakan bahwa belajar 

dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu organisme berubah 

perilakunya akibat pengalaman. 

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman dan latihan dalam 

interaksi dengan lingkungannya. Belajar merupakan proses segala transfer 

informasi yang akan menciptakan pemahaman baru pada diri seseorang yang 

merupakan hasil kerja otak manusia dalam menerima dan mengolah segala 

informasi baru yang diterima olehnya dan menghubungkan dengan ingatan serta 

pengalaman yang terukir pada struktur kognitif. 

b. Pengertian Prestasi Belajar 

Zainal Arifin (1990:2-3) menyatakan bahwa kata “prestasi” berasal dari 

bahasa Belanda yaitu prestise. Kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi 

“prestasi” yang diartikan sebagai “hasil usaha”. Sedangkan                             

W.J.S.  Poerwodarminto (1984:787) menyatakan bahwa prestasi adalah hasil yang 

telah dicapai (dilakukan, dikerjakan dsb). Ia juga menyatakan bahwa prestasi 

belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan 

oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai yang diberikan oleh guru. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah 

hasil yang telah dicapai siswa, berupa pengetahuan, keterampilan, dan perubahan 

sikap setelah siswa tersebut mengalami proses belajar. Prestasi belajar dapat 

digambarkan dengan adanya nilai tes yang diberikan guru kepada siswa. 
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Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ini, mengharuskan semua 

guru untuk menerapkan sistem penilaian berbasis kompetensi. Dengan sistem ini 

diharapkan penilaian dapat menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian ini 

tidak hanya menitikberatkan pada kemampuan kognitif, tapi juga mencakup ranah 

afektif dan psikomotor. Hal ini selaras dengan ayat 4, pasal 3 Kep.  Mendiknas 

Nomor 012/U/2002 tanggal 28 januari yang menyatakan bahwa penilaian kelas 

dan ujian meliputi aspek atau ranah kognitif, afektif dan psikomotor.  

1) Aspek kognitif 

Evaluasi aspek kognitif mengukur pemahaman konsep yang terkait pada 

percobaan yang dilakukan (Mulyati Arifin, 1995: 24). Untuk aspek pengetahuan, 

evaluasi dapat dilakukan melalui tes lisan maupun tertulis yang relevan dengan 

Indikator Pencapaian Hasil Belajar (IPHB) dalam materi pokok tersebut. 

Menurut Mulyati Arifin (1995:24), bahwa aspek kognitif dapat berupa 

pengetahuan dan keterampilan intelektual yang meliputi produk ilmiah dan hasil 

ilmiah. Produk ilmiah meliputi : fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip,  

generalisasi, teori, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan 

proses ilmiah meliputi : pengamatan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan  evaluasi. 

2) Aspek Afektif 

Evaluasi aspek afektif berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, derajat 

penerimaan atau penolakan terhadap suatu obyek (Mulyati Arifin, 1995:123). 

Dalam evaluasi aspek afektif ini digunakan penilaian kecakapan hidup meliputi 

kesadaran diri, kecakapan berpikir rasional, kecakapan sosial, dan kecakapan 

akademik. 

 

a) Kesadaran diri 
(1) Mensyukuri nikmat Tuhan atas karunia yang diberikan kepada manusia 

berupa manfaat mempelajari materi pokok laju reaksi. 
(2) Sadar dan bertanggung jawab dalam mempelajari materi pokok laju 

reaksi. 
b) Kecakapan berpikir rasional 
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(1) Menggali informasi tentang laju reaksi. 
(2) Mengolah informasi tentang laju reaksi. 
(3) Menarik kesimpulan tentang laju reaksi. 
(4) Memecahkan masalah tentang laju reaksi. 

c) Kecakapan sosial 
 Mengkomunikasikan secara lisan ataupun  tulisan tentang laju reaksi. 
d) Kecakapan akademik 

(1) Mengkaji dan menganalisis tentang laju reaksi. 
(2) Mengidentifikasikan variabel yang berkaitan dengan laju reaksi. 

(Depdiknas, 2003 : 88) 

3) Aspek psikomotor 

Pengukuran keberhasilan keterampilan ditujukan pada keterampilan 
merangkai alat, keterampilan kerja, dan ketelitian dalam mendapatkan hasil 
(Mulyati Arifin, 1995:197). Evaluasi dari aspek keterampilan yang dimiliki oleh 
siswa bertujuan untuk mengukur sejauh mana siswa dapat menguasai teknik 
praktikum, khususnya dalam penggunaan alat dan bahan, pengumpulan data, 
meramalkan, dan menyimpulkan. Dengan kata lain, ingin dikaji sejauh mana 
praktikan telah menguasai keterampilan proses IPA. Penguasaan terhadap 
kemampuan ini dapat diukur melalui tes observasi, yang dilakukan guru langsung 
pada siswa yang melakukan praktikum, yaitu dengan memgamati cara kerja siswa. 

Menurut Zainal Arifin (1990:3-4), prestasi belajar semakin terasa penting 

untuk dipermasalahkan, karena mempunyai fungsi sebagai berikut: 

 a)   Sebagai indikator kualitas dan kuantitas yang telah dikuasai siswa. 

b) Sebagai bahan informasi dan inovasi pendidikan. 

c) Sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

d) Sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi pendidikan. 

e) Dapat dijadikan indikator terhadap daya serap siswa. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Prestasi Belajar 

Untuk mencapai prestasi belajar secara maksimal, banyak sekali faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Menurut Muhibbin Syah (1996 : 132) secara 

global, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat dibedakan 

menjadi tiga macam. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain : 
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1) Faktor Internal Siswa 

 Faktor yang berasal dari dalam diri siswa meliputi dua aspek, yaitu: 

a) Aspek Fisiologis 

Kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang menandai tingkat 

kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya dapat mempengaruhi 

semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. 

b) Aspek Psikologis 

Aspek psikologis atau faktor rohaniah siswa dapat digolongkan menjadi 

lima, yaitu sebagai berikut: 

(1) Tingkat kecerdasan / intelegensi siswa 

Intelegensi adalah kemampuan psikologis untuk mereaksi rangsangan 

dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Jadi 

intelegensi sebenarnya bukan persoalan kualitas otak saja, melainkan 

juga kualitas organ-organ tubuh lainnya. 

(2) Sikap siswa 

Sikap siswa adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa 

kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara relatif 

terhadap obyek orang, barang dan sebagainya, baik secara positif 

maupun negatif. Sikap (attitude) siswa yang positif, terutama pada 

guru dan mata pelajaran merupakan awal yang baik bagi proses belajar 

siswa tersebut. 

(3) Bakat siswa 

Bakat (aptitude) adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang 

untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Setiap 

orang pasti memiliki bakat dalam arti berpotensi untuk mencapai 

prestasi sampai ke tingkat tertentu sesuai dengan kapasitas masing-

masing. 

(4) Minat siswa 

Minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau 

keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat dapat mempengaruhi 

kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam bidang-bidang tertentu, 
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apabila seseorang siswa menaruh minat yang besar terhadap pelajaran 

tertentu, maka ia akan memusatkan perhatiannya, sehingga 

memungkinkan siswa tadi untuk belajar lebih giat dan akhirnya 

mencapai prestasi yang baik. 

(5) Motivasi 

Motivasi adalah keadaan internal organisme yang mendorong untuk 

berbuat sesuatu. Dalam pengertian ini motivasi berarti pemasok daya 

(energizer) untuk bertingkah laku secara terarah. Dalam 

perkembangannya motivasi dapat dikembangkan menjadi dua macam 

yaitu: 

• Motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dalam diri 

siswa sendiri yang dapat mendorong untuk melakuka tindakan 

belajar. 

• Motivasi ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang datang dari luar 

individu siswa yang dapat mendorong untuk melakuka tindakan 

belajar. 

2) Faktor Eksternal Siswa 

 Faktor eksternal siswa terdiri dari dua macam yaitu sebagai berikut: 

a) Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial dapat dibedakan menjadi empat, yaitu: 

(1) Lingkungan sosial sekolah 

(2) Lingkungan sosial masyarakat 

(3) Lingkungan sosial teman 

(4) Lingkungan sosial keluarga 

 

b) Lingkungan Non-Sosial 
Faktor-faktor yang termasuk falam lingkungan non-sosial ada empat, yaitu: 
(1) Gedung sekolah dan letaknya 
(2) Rumah dan letaknya 
(3) Alat-alat belajar 
(4) Keadaan cuaca dan waktu belajar 
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3) Faktor Pendekatan Belajar 
Pendekatan belajar dapat dipahami sebagai segala cara atau strategi yang 
digunakan siswa dalam menunjang efektivitas dan efisiensi proses 
pembelajaran materi tertentu. Strategi dalam hal ini berarti seperangkat 
langkah operasional yang direkayasa sedemikian rupa untuk memecahkan 
masalah atau mencapai tujuan pembelajaran tertentu. 

 Berdasarkan uraian di atas maka guru diharapkan dapat mengontrol faktor-
faktor yang mempengaruhi prestasi belajar sedemikian rupa sehingga menunjang 
pencapaian prestasi belajar secara optimal. Salah satu langkah yang dapat 
ditempuh ialah pemilihan metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan 
pembelajaran tertentu. Selain itu guru juga harus memperhatikan faktor internal 
siswa misalnya dengan membangkitkan dan mengembangkan motivasi belajar 
siswa, sehingga siswa terdorong untuk belajar lebih giat dan akhirnya mencapai 
prestasi yang memuaskan. 
 

2. Motivasi Belajar

a. Pengertian Motivasi 

Istilah motivasi berasal dari bahasa Latin “movere” yang berarti 

menggerakkan. Menurut Mc. Donald seperti yang dikutip oleh Oemar Hamalik 

(2001:71) motivasi diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. 

Eysenck dan kawan-kawan seperti dikutip Slameto (1995:170) memberi 
batasan tentang motivasi sebagai suatu proses yang menentukan tingkatan 
kegiatan, intensitas, konsistensi, serta arah umum tingkah laku manusia, 
merupakan konsep yang rumit yang berkaitan dengan konsep-konsep lain, seperti 
minat, konsep diri, sikap dan sebagainya. 

Motivasi berasal dari kata motif  yang menurut Sardiman, A.M. (2001:71) 
diartikan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subyek untuk 
melakukan aktivitas- aktivitas tertentu demi mencapai tujuan. Bahkan motif dapat 
diartikan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). Berawal dari kata motif itu, 
maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. 

Dari pendapat para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi 
adalah suatu proses kegiatan yang memberikan dorongan kepada seseorang atau 
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kepada diri sendiri, untuk mengambil tindakan atau berbuat sesuatu dalam rangka 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
b. Motivasi Belajar 

Dimyati dan Mudjiono (1999:80), mendefinisikan motivasi belajar sebagai 

kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar. Motivasi sangat penting 

untuk meningkatkan kualitas pencapaian hasil belajar. Oleh karena itu guru perlu 

berusaha untuk memunculkan motif-motif belajar siswa kemudian memberikan 

motivasi kepada mereka agar mereka melakukan perbuatan belajar dengan 

kehendak sendiri sesuai dengan tujuan belajar yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan sumbernya motivasi belajar dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

1) Motivasi Intrinsik 

 Motivasi intrinsik adalah motivasi yang sebenarnya yang timbul dari 

dalam diri siswa sendiri, misalnya keinginan untuk mendapatkan keterampilan 

tertentu, memperoleh informasi dan pengertian, mengembangkan sikap untuk 

berhasil, menyenangi kehidupan, menyadari sumbangannya terhadap usaha 

kelompok, keinginan diterima orang lain, dan lain-lain. Motivasi intrinsik ini 

timbul tanpa pengaruh dari luar. Dalam hal ini, pujian atau hadiah atau sejenisnya 

tidak diperlukan oleh karena tidak akan menyebabkan siswa bekerja atau belajar 

untuk mendapatkan pujian atau hadiah itu. Jadi jelas bahwa motivasi intrinsik 

adalah bersifat riil dan merupakan motivasi sesungguhnya atau disebut dengan 

istilah sound motivation.

2) Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor 
dari luar situasi belajar seperti angka kredit, nilai, ijazah, hadiah, medali, 
persaingan, hukuman, dan lin-lain. Motivasi ekstrinsik ini tetap diperlukan di 
sekolah, karena pengajaran di sekolah tidak semuanya menarik minat siswa atau 
sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena itu motivasi terhadap pelajaran perlu 
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dibangkitkan oleh guru agar siswa mau dan ingin belajar. Motivasi ekstrinsik 
dapat diubah menjadi motivasi intrinsik dengan mengatur kondisi dan situasi 
belajar menjadi kondusif (Oemar Hamalik, 2001:162-163). 

 Dari uraian di atas yang perlu dipertegas adalah bahwa bukan berarti 
bahwa motivasi ekstrinsik tidak penting. Kemungkinan besar kondisi siswa 
dinamis dan berubah-ubah. Dengan adanya fakta ini maka sangat mungkin jika 
siswa membutuhkan dorongan dari luar dirinya.   

Untuk menumbuhkan motivasi dalam diri siswa seorang guru harus 
mengetahui kebutuhan-kebutuhan, karakteristik, dan perilaku siswa. Untuk 
mengetahui hal tersebut maka guru perlu merancang pendekatan pembelajaran 
yang tepat dengan mengidentifikasikan karakteristik dan kebutuhan belajar siswa. 
Dengan melakukan rancangan pendekatan yang baik maka guru bisa memberi 
motivasi yang sesuai dengan kondisi siswa. Salah satu pendekatan yang dapat 
dilakukan guru untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan motivasi 
belajar siswa yaitu dengan menyusun program pengajaran yang baik. 

Adanya motivasi diharapkan siswa dapat belajar dengan lebih giat dan 
tidak merasa terpaksa, sehingga tujuan organisasi sekolah secara instruksional 
dapat tercapai. Hasil belajar banyak ditentukan motovasi, semakin tepat motivasi 
yang diberikan, maka akan semakin berhasil pelajaran tersebut, karena motivasi 
menentukan intensitas usaha anak untuk belajar. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan arti dari motivasi belajar sebagai 
dorongan dari dalam diri siswa agar berperilaku mau mengikuti pembelajaran 
untuk mencapai tujuan seperti yang dikehendaki. Jadi motivasi belajar adalah 
dorongan yang berhubungan dengan kesediaan suatu organisme untuk belajar 
sesuatu dalam mencapai tujuan dari tidak bisa menjadi bisa. Dapat juga dikatakan 
bahwa motivasi belajar adalah usaha memberikan dorongan yang dilakukan oleh 
guru terhadap muridnya. 
c. Unsur-unsur Yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

 Menurut H. J. Gino (1999:119), motivasi belajar dapat dipengaruhi 

beberapa unsur, yaitu: 

1) Cita-cita atau aspirasi siswa. Cita-cita yang telah tertanam pada diri siswa 
merupakan motivasi yang bermanfaat untuk menigkatkan hasil belajar. 
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2) Kemampuan siswa. Menurut pembawaannya, siswa yang satu berbeda dari 
yang lain. Pembawaan yang berhubungan dengan kecakapan seseorang 
dalam memecahkan persoalan disebut kemampuan umum. Kemampuan 
umum juga sering disebut kecerdasan atau intelegensi. Penelitian 
menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kecerdasan seseorang maka 
akan semakin mudah ia menyesuaikan diri dengan lingkungan serta 
memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Dengan demikian ada 
keterkaitan yang kuat antara kemampuan seseorang dengan motivasi 
belajarnya. 

3) Kondisi siswa. Kondisi seseorang dapat dibedakan dalam kondisi psikis 
dan komdisi fisik. Kondisi psikis seperti perhatian, minat, perasaan, 
ingatan, dan semacamnya berpengaruh terhadap motivasi belajar jika 
dalam kondisi normal. 

4) Kondisi lingkungan siswa. Yang termasuk kondisi lingkungan siswa di 
antaranya tersedianya fasilitas belajar, lingkungan fisik dan psikis besar 
pengaruhnya terhadap usaha peningkatan motivasi dalam belajar siswa. 

5) Unsur-unsur dinamis belajar. Meliputi motivasi, materi, alat bantu, 
suasana dan pengembangan belajar, dan kondisi subyek yang belajar. 

6) Upaya guru dalam membelajarkan siswa. 
d. Pengukuran Motivasi Siswa 

Dalam penelitian tentang motivasi ada beberapa metode yang dapat 

digunakan untuk untuk mengukur motivasi. Di bawah ini dikemukakan beberapa 

metode menurut Wayan Nurkancana (1986:232-234) yang dapat digunakan untuk 

pengukuran terhadap motivasi, yaitu: 

1) Metode observasi 
 Dalam pengukuran motivasi dengan metode observasi, peneliti dapat 
mengamati motivasi seseorang dalam keadaan nyata, yang langsung ditangkap 
pada waktu kejadian itu terjadi. Pencatatan hasil observasi dapat dilakukan selama 
observasi berlangsung. 
2) Metode kuesioner 

 Pada metode kuesioner peneliti dapat memberikan suatu daftar yang berisi 
pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang yang ingin 
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diselidiki. Dengan metode ini peneliti dapat melakukan penyelidikan terhadap 
beberapa obyek penelitian (siswa yang diteliti) sekaligus. 
3) Metode interview 

 Dengan metode interview peneliti dapat memperoleh informasi secara 

langsung tentang motivasi dari obyek penelitian. Pelaksanaan interview ini 

biasanya lebih baik dilakukan dalam situasi formal, sehingga percakapan akan 

dapat berlangsung dengan lebih baik. 

4) Metode inventori 

 Metode inventori adalah metode untuk mengadakan pengukuran atau 
penilaian yang sejenis dengan kuesioner, yaitu sama-sama merupakan pertanyaan 
secara tertulis. Perbedaannya dalam kuesioner responden menuliskan jawaban 
sejumlah pertanyaan, sedangkan pada inventori responden  memberi jawaban 
dengan tanda lingkaran, menyilang, tanda cek, atau tanda lain yang berupa 
jawaban yang singkat terhadap pertanyaan yang lengkap. 
 Pada penelitian ini untuk mengukur motivasi belajar siswa digunakan 
metode inventori. Kepada siswa akan diajukan pernyataan-pernyataan, kemudian 
siswa diminta untuk memberikan tanggapannya atas pernyataan-pernyataan 
tersebut dengan cara memilih salah satu jawaban dari alternatif-alternatif jawaban 
yang disediakan. 
e. Pentingnya Pengukuran Motivasi 

Menurut Wayan Nurkancana (1986:230-231) alasan seseorang 

mengadakan pengukuran motivasi adalah sebagai berikut: 

1) Mencegah timbulnya motivasi terhadap hal-hal yang tidak baik. 

2) Memelihara motivasi yang baru timbul. 

3) Untuk meningkatkan motivasi siswa. 

4) Sebagai persiapan untuk memberikan bimbingan kepada anak tentang 

lanjutan studi atau pekerjaan yang cocok baginya. 

Penilain motivasi belajar siswa juga sangat bermanfaat dalam 

mendapatkan umpan balik tentang keberhasilan kelas tersebut, sehingga dapat 

menentukan apakah perlu dilakukan usaha-usaha perbaikan dan pengembangan, 

misalnya dalam sistem instruksional, dan berbagai komponen kurikulum lainnya. 
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3. Metode Mengajar

Untuk memahmi metode mengajar terlebih dahulu harus mengeri arti 

metode. Sukarno (1981:19) dalam bukunya menyatakan bahwa “Metode dalam 

pendidikan adalah kumpulan prinsip yang terkoordinir untuk melaksanakan 

pengajaran”. Dikatakannya juga bahwa metode adalah suatu cara untuk mencapai 

tujuan tertentu, yang dengan sadar menggunakan pengetahuan-pengetahuan 

sistematis untuk keadaan yang berbeda-beda. 

 Sedangkan mengajar menurut Sardiman, A.M. (1994:47) adalah 

menyampaikan pengetahuan kepada anak didik. Di mana mengajar diartikan 

sebagai aktifitas mengorganisasikan atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya 

dan menghubungkan dengan anak, sehingga terjadi proses belajar. Atau mengajar 

sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif untuk berlangsungnya kegiatan 

belajar bagi siswa. Kondisi itu diciptakan sedemikian rupa sehingga membantu 

perkembangan anak secra optimal baik jasmani maupun rohani, baik fisik maupun 

mental. Pengertian seperti ini memberikan petunjuk bahwa fungsi pokok dalam 

mengajar itu adalah menyediakan kondisi yang kondusif, sedang yang berperan 

aktif dan banyak melakukan kegiatan adalah siswanya, dalam upaya menemukan 

dan memecahkan masalah. 

 H. J. Gino (1999:31) memberikan batasan tenang metode mengajar 

sebagai cara yang teratur untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mendapat informasi yang dibutuhkan mereka untuk mencapai tujuan. Sedangkan 

Mulyani Sumantri dan Johar Permana (2001:114) menyatakan bahwa metode 

mengajar merupakan cara-cara yang ditempuh guru untuk menciptakan situasi 

pengajaran yang benar-benar menyenangkan dan mendukung bagi kelancaran 

proses belajar dan tercapainya prestasi belajar anak yang memuaskan.  

 Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode mengajar 

adalah suatu cara yang yang harus digunakan untuk menyajikan bahan pelajaran 

sehingga dapat mencapai tujuan pengajaran. Berdasarkan pengertian tersebut, 

maka dapat diartikan bahwa metode mengajar materi kimia adalah cara mengajar 

pelajaran kimia yang dipergunakan oleh guru  dalam proses belajar mengajar 

untuk mencapai tujuan pelajaran kimia. 
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Proses belajar mengajar merupakan interaksi antara guru dengan pesera 

didik dalam suatu situasi pendidikan atau pengajaran untuk mewujudkan tujuan 

yang dietapkan. Oleh karena itu seorang guru dituntut untuk dapat menggunakan 

berbagai metode mengajar secara bervariasi. 

 Pemilihan metode mengajar yang tepat oleh seorang guru atau calon guru 

akan membuat siswa belajar secara efektif dan efisien. Metode mengajar guru 

yang kurang tepat akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. Pada dasarnya 

metode merupakan suatu cara yang mendukung pencapaian tujuan dan dalam 

pelaksanaannya memerlukan pendekatan-pendekatan khusus. Misalnya guru 

dalam menggunakan metode mengajar inkuiri terpimpin, dapat menggunakan 

pendekatan-pendekatan tertentu agar siswa merasakan kebermaknaan belajar, 

misalnya dengan melakukan bimbingan menggunakan sarana laboratorium atau 

dengan mengelola siswa di laboratorium. 

 

a. Metode Inkuiri 

1) Pengertian Metode Mengajar Inkuiri 

 Metode inkuiri merupakan metode mengajar yang menekankan pada 

keterlibatan siswa secara aktif. Metode inkuiri sebagai perluasan dari metode 

discovery menuntut proses mental yang lebih tinggi. Dengan menggunakan 

metode ini diharapkan siswa aktif mencari dan meneliti sendiri pemecahan 

masalah, mencari sumber sendiri, belajar bersama dalam kelompok, yang pada 

akhirnya siswa mampu mengungkapkan pendapat untuk merumuskan kesimpulan. 

 Piaget sebagaimana dikutip Ratna Wilis Dahar (1989:42) mendefinisikan 

inkuiri sebagai berikut: 

 Inkuiri adalah proses pendidikan yang mempersiapkan situasi bagi anak 
untuk melakukan eksperimen sendiri, dalam arti luas ingin melihat apakah 
yang terjadi, ingin melakukan sesuatau, ingin menggunakan simbol-
simbol, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari jawaban atas 
pertanyaan sendiri, menghubungkan penemuan. 

 
Inquiry adalah istilah dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia 

berarti pernyataan atau penelitian. (Mulyani Sumantri dan Johar Permana, 

2001:142). Sedangkan Margono (1998:51) mendefinisikan inkuiri sebagai 
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pendekatan belajar di mana siswa sendiri bebas memilih atau mengatur obyeknya, 

mulai dari penentuan masalah, proses pengumpulan data, analisis, sampai 

eksperimentasi. 

Strategi inkuiri dikembangkan oleh Richard Schuman, seorang ahli 
psikologi dan bekas profesor di University of Illinois USA. Kegiatan mengajar 
pada strategi ini sasaran utamanya adalah adanya keterlibatan siswa secara 
maksimal dalam proses kegiatan belajar. Sasaran selanjutnya adalah keterarahan 
kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pengajaran, serta 
mengembangkan sikap percaya pada diri sendiri (self belief) pada diri siswa 
tentang apa yang ditemukan dalam proses inkuiri tersebut.  

Mulyani Sumantri dan Johar Permana ( 2001:142) mengungkapkan tujuan 

penggunaan metode inkuiri adalah sebagai berikut: 

a) Meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam menemukan dan 
memproses bahan pelajarannya. 

b) Mengurangi ketergantungan peserta didik pada guru untuk mendapatkan 
pengalaman belajarnya. 

c) Melatih peserta didik menggali dan memanfaatkan lingkungan sebagai 
sumber belajar. 

d) Memberi pengalaman belajar seumur hidup. 
Proses belajar yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan inkuiri 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Siswa menemukan masalah sendiri dan mempunyai keinginan yang kuat 

untuk memecahkan masalah tersebut. 

b) Masalah dirumuskan seoperasional mungkin, sehingga terlihat 

kemungkinannya untuk dapat dipecahkan. 

c) Siswa merumuskan hipotesis (jawaban sementara) untuk menuntun dalam 

mencari data. 

d) Siswa mengadakan penelitian sendiri baik secara individual maupun 

kelompok untuk mengumpulkan data. 

e) Siswa mengolah sendiri data dan menarik kesimpulan. 

( Margono, 1998:52 ) 
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2) Jenis-jenis Metode Inkuiri 

Berdasarkan besar kecilnya bantuan informasi dari guru kepada siswa, 

pendekatan inkuiri dibedakan menjadi tiga, yaitu inkuiri bebas, inkuiri terpimpin, 

dan inkuiri bebas yang dimodifikasi. 

a) Inkuiri terpimpin 

 Dalam proses belajar mengajar melalui pendekatan inkuiri terpimpin siswa 

memperoleh petunjuk-petunjuk seperlunya, biasanya berupa pertanyaan-

pertanyaan yang bersifat membimbing. 

b) Inkuiri bebas 

Pada pendekatan inkuiri bebas, siswa diberi kebebasan untuk melakukan 

sendiri. Pada umumnya pendekatan ini sulit dilakukan karena sewaktu-waktu 

siswa masih membutuhkan bimbingan. 

c) Inkuiri bebas yang dimodifikasi 

 Pada pendekatan inkuiri bebas yang dimodifikasikan guru  yang 

menyiapkan masalah untuk siswa. 

( Margono, 1998:52-53) 

Beberapa keuntungan metode inkuiri adalah sebagai berikut: 

a) Dapat mengembangkan motivasi intrinsik siswa. 

b) Memperpanjang proses ingatan siswa. 

Pada metode inkuiri siswa dibimbing untuk sampai pada penemuan 

konsep sendiri. Dalam metode ini yang dipentingkan adalah proses penemuannya 

sedangkan hasilnya nomor dua. Pada penelitian ini metode inkuiri yang digunakan 

adalah metode inkuiri terpimpin. 

 

3) Metode Inkuiri Terpimpin 

Metode inkuiri terpimpin adalah metode yang baik digunakan oleh guru, 
sebab seorang pendidik yang baik harus bisa mempersiapkan situasi bagi anak 
didiknya untuk melakukan eksperimen sendiri. Dengan demikian konsep yang 
diperoleh siswa  dan dikembangkan oleh siswa sendiri akan lebih diingat 
dibanding pengetahuan yang didapat dari orang lain. Metode inkuiri terpimpin 
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adalah suatu metode yang diberikan guru kepada siswa yang belum 
berpengalaman dengan metode inkuiri ini. 

Dalam menggunakan metode inkuiri terpimpin ini harus memperhatikan 

hal-hal berikut: 

- Siswa hendaknya melakukan sebagian dari proses-proses yang 

dilakukan  para      ilmuwan (metode ilmiah). 

- Siswa harus secara aktif berpartisipsi dalam proses kegiatan belajar 
mengajar. Siswa harus mengumpulkan data, informasi, menganalisa 
data, mengadakan eksperimen dengan kemampuannya sendiri. 

a) Langkah-langkah Metode Mengajar Inkuiri Terpimpin 

Langkah-langkah  metode mengajar inkuiri terpimpin adalah sebagai 

berikut: 

(1) Langkah pertama: Menghadapkan siswa pada masalah, masalah tersebut 

harus menantang siswa untuk meneliti. Kemudian guru menjelaskan 

langkah-langkah dan cara meneliti. 

(2) Langkah kedua: Siswa memeriksa sifat dan kondisi hal yang diteliti. Siswa 

memerinci dan memeriksa hal-hal, kejadian-kejadian yang terkait dengan 

masalah. 

(3) Langkah ketiga: Pengumpulan data dan melakukan percobaan. Dalam 

langkah ini siswa menguraikan fakta-fakta, memerinci dan 

menggolongkannya. 

(4) Langkah keempat: Siswa menyusun penjelasan tentang hubungan hal-hal 

yang diteliti dengan hipotesis dan peramalan. 

(5) Langkah kelima: memikirkan kembali proses penelitian dan 

mengembangkannya menjadi kesimpulan dalam situasi yang baru.  

(Roestiyah, N. K, 2001:78-79) 

b) Kebaikan Metode Mengajar Inkuiri Terpimpin 

Kebaikan-kebaikan metode mengajar inkuiri terpimpin adalah: 

(1) Penemuan yang didapat dan dikembangkan oleh siswa sendiri akan lebih 

diingat dibandingkan dengan pengetahuan yang diperoleh dari orang lain. 
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(2) Siswa yang menemukan sesuatu atas usaha sendiri akan menjadi dorongan 

secara mandiri. 

(3) Guru tidak memaksakan siswa untuk belajar sesuai dengan keinginan 

guru. Tapi siswa belajar sesuai dengan minat dan kemampuan sendiri. 

c) Kelemahan Metode Mengajar Inkuiri Terpimpin 

Selain mempunyai kebaikan, metode ini juga mempunyai kelemahan, 

yaitu: 

(1) Ada kemungkinan hanya beberapa siswa pandai saja yang terlibat secara 

aktif dalam eksperimen dan sebagian diam dan pasif. 

(2) Metode mengajar inkuiri terpimpin memerlukan banyak waktu, sedangkan 

waktu di sekolah sudah disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan 

dalam kurikulum. 

(3) Tidak mungkin siswa diberi kesempatan sepenuhnya untuk membuktikan 

secara bebas semua permasalahan. 

(Margono, 1998:55) 

 

b. Metode Eksperimen 

Metode eksperimen dapat diartikan sebagai cara penyajian pelajaran di 

mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri 

sesuatu yang dipelajari. Dalam proses belajar mengajar dengan metode 

eksperimen siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan 

sendiri, mengikuti  suatu proses, mengamati suatu obyek, menganalisis, 

membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri tentang suatu obyek, keadaan, atau 

proses sesuatu. Dengan demikian siswa dituntut untuk mengalami sendiri, 

mencari suatu kebenaran, atau mencoba mencari data baru yang diperlukannya, 

mengolah sendiri, membuktikan suatu hukum atau dalil, dan menarik kesimpulan 

atas proses yang dialami tersebut. (Sudirman, dkk, 1989:164-165). 

1) Tujuan Penggunaan Metode Eksperimen 

Tujuan penggunaan metode eksperimen adalah sebagai berikut: 

a) Agar peserta didik mampu menyimpulkan fakta-fakta, informasi atau data 

yang diperoleh. 
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b) Melatih peserta didik merancang, mempersiapkan, melaksanakan, dan 

melaporkan percobaan. 

c) Melatih peserta didik menggunakan logika berfikir innduktif untuk 

menarik kesimpulan dari fakta, informasi, atau data yang terkumpul 

melalui percobaan. 

2) Alasan Penggunaan Metode Eksperimen 

Metode eksperimen digunakan dalam proses belajar mengajar dengan 

alasan sebagai berikut: 

a) metode eksperimen diberikan untuk memberikan kesempatan kepada 

peserta didik agar dapat mengalami sendiri atau melakukan sendiri, 

mengikuti suatu proses, mengamati suatu obyek, membuktikan dan 

menarik kesimpulan sendiri tentang suatu obyek, keadaan, atau proses 

sesuatu. 

b) Metode eksperimen dapat menumbuhkan cara berikir rasional dan ilmiah. 

3) Kelebihan Penggunaan Metode Eksperimen 

Metode eksperimen mempunyai beberapa klelebihan, yaitu: 

a) Membuat peserta didik percaya pada kebenaran kesimpulan percobaannya 

sendiri dari pada hanya menerima kata guru atau buku. 

b) Peserta didik aktif terlibat mengumpulkan fakta, informasi, atau data yang 

diperlukan melalui percobaan yang dilakukannya. 

c) Dapat menggunakan dan melaksanakan prosedur metode ilmiah dan 

berfikir ilmiah. 

d) Memperkaya pengalaman dengan hal-hal yang bersifat obyektif, realistis, 

dan menghilangkan verbalisme. 

e) Hasil belajar menjadi kepemilikan peserta didik yang bertalian lama. 

 

4) Kelemahan Penggunaan Metode Eksperimen 

Selain kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan di atas, metode 

eksperimen mempunyai kelemahan sebagai berikut: 

a) Memerlukan peralatan percobaan yang lengkap. 
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b) Dapat menghambat laju pembelajaran dalam penelitian yang memerlukan 

waktu yang lama. 

c) Menimbulkan kesulitan bagi guru dan peserta didik apabila kurang 

berpengalaman dalam penelitian. 

d) Kegagalan dan kesalahan dalam bereksperimen dan berakibat pada 

kesalahan menyimpulkan. 

(Mulyani Sumantri dan Johar Permana, 2001:136) 

 

c. Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi digunakan guru untuk memperagakan atau 

menunjukkan suatu prosedur yang harus dilakukan peserta didik yang tidak dapat 

dijelaskan hanya dengan kata-kata saja. Metode demonstrasi diartikan sebagai 

cara penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukaan kepada 

peserta didik suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik 

dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh 

guru atau sumber belajar lain yang memahami atau ahli dalam topik bahasan yang 

harus didemonstrasikan (Sudirman, dkk, 1989 : 168) 

Metode demonstrasi biasanya berkenaan dengan tindakan-tindakan atau 

prosedur yang harus dilakukan, misalnya proses mengatur sesuatu, proses 

mengerjakan dan menggunakannya, komponen-komponen yang membentuk 

sesuatu, membandingkan suatu cara lain dan untuk mengetahui atau melihat 

kebenaran sesuatu. 

1) Tujuan Penggunaan Metode Demonstrasi 

Tujuan penggunaan metode demonstrasi adalah sebagai berikut: 

a) Mengajarkan suatu proses atau prosedur yang harus dimiliki peserta didik 

atau dikuasai peserta didik. 

 

b) Mengkonkretkan informasi atau penjelasan kepada peserta didik. 

c) Mengembangkan kemampuan pengamatan pandangan dan penglihatan 

para peserta didik secara bersama-sama. 

2) Alasan Penggunaan Metode Demonstrasi 
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Terdapat beberapa asalan mengapa seorang guru menggunakan metode 

demonstrasi. Alasan tersebut adalah: 

a) Tidak semua topik dapat terang melalui penjelasan atau diskusi. 

b) Sifat pelajaran yang menuntut diperagakan. 

c) Tipe peserta didik yang berbeda ada yang kuat visual, tapi lemah dalam 

auditif dan motorik ataupun sebaliknya. 

d) Memudahkan mengajarkan suatu cara atau prosedur. 

3) Kelebihan Penggunaan Metode Demonstrasi 

Kelebihan dari metode demonstrasi adalah sebagai berikut: 

a) Membuat pelajaran menjadi lebih jelas dan lebih kongkrit dan 

menghindari verbalisme. 

b) Memudahkan peserta didik  memahami bahan pelajaran. 

c) Proses pengajaran akan lebih menarik. 

d) Merangsang peserta didik untuk lebih aktif mengamati dan dapat 

mencobanya sendiri. 

e) Dapat disajikan bahan pelajaran yang tidak dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode yang lain. 

4) Kelemahan Penggunaan Metode Demonstrasi 

Selain kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan di atas, metode 

demonstrasi mempunyai kelemahan sebagai berikut: 

a) Memerlukan keterampilan guru secara khusus. 

b) Keterbatasan dalam sumber belajar, alat pelajaran, situasi yang harus 

dikondisikan dan waktu untuk mendemonstrasikan sesuatu. 

c) Memerlukan banyak waktu. 

d) Memerlukan kematangan dalam perencanaan atau persiapan. 

(Mulyani Sumantri dan Johar Permana, 2001:132-134) 

 

4.   Laju Reaksi

Laju Reaksi adalah salah satu pokok bahasan bidang studi ilmu kimia, 

dimana menurut kurikulum berbasis kompetensi (kurikulum 2004) diajarkan 

kepada siswa SMA kelas XI semester I. 
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Adapun pokok bahasan materi ini terdiri atas sub pokok bahasan sebagai 

berikut : 

a. Konsep Laju Reaksi 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laju Reaksi 

c. Teori Tumbukan 

d. Persamaan Laju Reaksi  

 

a. Konsep Laju Reaksi 

Reaksi kimia adalah proses perubahan zat pereaksi menjadi produk. Oleh 

karena itu, pada waktu reaksi berlangsung jumlah zat pereaksi akan semakin 

berkurang sedangkan jumlah produk bertambah. Satuan dari jumlah zat 

bermacam-macam, misalnya gram, mol atau konsentrasi. Dalam perhitungan 

kimia banyak digunakan zat kimia berupa larutan atau berupa gas dalam ruang 

tertutup, oleh karena itu digunakan satuan khusus yaitu konsentrasi. 

Laju Reaksi didefinisikan sebagai besarnya pengurangan konsentrasi molar 

salah satu pereaksi atau besarnya pertambahan konsentrasi molar salah satu 

produk   dalam satu satuan waktu. Laju Reaksi dirumuskan sebagai berikut : 

Reaksi : 

 mR                                       nP 

 v = - [ ]
t
R

∆
∆ , atau v = + [ ]

t
P

∆
∆

Dengan :    R   = pereaksi (reaktan) 

 P = produk 

 v = Laju Reaksi (molL-1det-1 atau Mdet-1)

t = waktu reaksi 

 [ ]R∆ = perubahan konsentrasi molar pereaksi 

 [ ]P∆ = perubahan konsentrasi molar produk 

 - [ ]
t
R

∆
∆ = besarnya pengurangan konsentrasi molar salah satu    pereaksi      

dalam satu satuan waktu  
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+ [ ]
t
P

∆
∆ = besarnya penambahan konsentrasi molar salah satu produk dalam       

satu satuan waktu      

Untuk reaksi : 

2N2O5(g) 4NO2(g) + O2(g), 

Laju Reaksi dapat dinyatakan sebagai besarnya pengurangan konsentrasi molar 

N2O5 atau besarnya pertambahan konsentrasi molar NO2 atau besarnya 

pertambahan konsentrasi molar O2. 

v N2O5 = -
[ ]

t
ON

∆
∆ 52 Mdet-1,

v NO2   = + [ ]
t

NO
∆

∆ 2 Mdet-1,

v O2     = + [ ]
t

O
∆

∆ 2 Mdet-1 

Sesuai dengan perbandingan koefisien reaksinya, pada reaksi 

2N2O5(g) 4NO2(g) + O2(g), 

laju pembentukan O2 adalah setengah dari laju penguraian N2O5 atau seperempat 

dari laju pembentukan NO2. Oleh karena itu, hubungan reaksi dengan koefisien 

tersebut dapat dinyatakan sebagai : 

-
2
1 [ ]

t
ON

∆
∆ 52 = +

4
1 [ ]

t
NO
∆

∆ 2 = + [ ]
t

O
∆

∆ 2

Secara umum untuk reaksi, 

sDrCqBpA +→+

dapat dinyatakan sebagai : [ ] [ ] [ ] [ ]
t
D

st
C

rt
B

qt
A

p ∆
∆+=

∆
∆+=

∆
∆

−=
∆

∆
−

1111

b.  Teori Tumbukan 
Teori menyatakan bahwa reaksi berlangsung sebagai hasil tumbukan antar 

partikel pereaksi. Akan tetapi, tidak setiap tumbukan menghasilkan reaksi 
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melainkan hanya tumbukan antar partikel yang memiliki energi cukup serta arah 
tumbukan yang tepat.  

Tumbukan yang menghasilkan reaksi disebut dengan tumbukan efektif. Energi 
minimum yang harus dimiliki oleh partikel pereaksi sehingga menghasilkan 
tumbukan efektif disebut energi pengaktifan (Ea = energi aktivasi). 

Semua reaksi, eksoterm atau endoterm, memerlukan energi pengaktifan. 
Reaksi yang dapat berlangsung pada suhu rendah berarti memiliki energi 
pengaktifan yang rendah. Sebaliknya, reaksi yang memiliki energi pengaktifan        
besar hanya dapat berlangsung pada suhu tinggi. 

Energi pengaktifan ditafsirkan sebagai energi barier (penghalang) antara 
pereaksi dan produk. Pereaksi harus didorong sehingga melewati energi 
penghalang tersebut baru kemudian dapat berubah menjadi produk. Diagram 
energi pada reaksi eksoterm dan endoterm diberikan pada Gambar 1 dan 2. 

 

Gambar 1. Reaksi Eksoterm 

Gambar 2. Reaksi Endoterm 
1).  Pengaruh konsentrasi dan Luas Permukaan 

Semakin besar konsentrasi semakin besar pula kemungkinan partikel 

saling bertumbukan, sehingga reaksi bertambah cepat. Begitu juga halnya dengan 

Koordin
at reaksi 

Energi 
Potensial 

Pereaksi 

Hasil Reaksi 

∆H= - 

Kompleks  
Teraktivasi 

Energi 
Potensial 

Koordinat Reaksi 

Pereaksi 

Hasil 
Reaksi 

∆H= + 

Energi 
Pengaktifan 

Kompleks 
Teraktivasi 

Koordinat Reaksi 
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luas permukaan, semakin luas permukaan semakin banyak tumbukan reaksi 

semakin cepat. 

2).  Pengaruh suhu 

Menurut teori kinetik gas, molekul-molekul dalam satu wadah memiliki 

energi yang bervariasi menurut suatu kurva yang mendekati kurva normal seperti 

Gambar 3. 
 f

r
a
k
s Energi minimum  
 i       untuk tumbukan efektif 

y2 ------------------------------------------ 
m T2 
o y1 ------------------------------------------ 
 l                                                                                            T1 
 Ea 
 E

Gambar 3. Distribusi Molekul Gas Menurut Energi Kinetiknya. 

Keterangan: 

T1 : Suhu awal 

T2 : Suhu akhir 

y1 : Fraksi molekul yang memiliki energi kinetik sebesar Ea pada suhu T1

y2 : Fraksi molekul yang memiliki energi kinetik sebesar Ea pada suhu T2

E : Energi 

Ea : Energi pengaktifan 

 Pada suhu yang lebih rendah (T1), fraksi mol yang mecapai energi 

pengaktifan adalah sebesar (y1). Jika suhu dinaikkan menjadi (T2) maka energi 

rata-rata molekul bertambah besar dan fraksi mol yang mecapai energi 

pengaktifan juga bertambah (y2). Oleh karena itu reaksi berlangsung lebih cepat. 

Banyak reaksi yang berlangsung dua kali lebih cepat jika suhu dinaikkan 10°C. 

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah molekul pereaksi yang mencapai energi 

pengaktifan menjadi dua kali lebih banyak pada kenaikan suhu sebesar 10°C. 
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Energi kinetik molekul-molekul tidak sama, oleh karena itu pada suhu 

tertentu ada molekul-molekul yang bertabrakan secara efektif dan ada yang 

bertabrakan secara tidak efektif. Dengan demikian ada tabrakan yang 

menghasilkan reaksi kimia dan ada yang tidak menghasilkan reaksi kimia. 

Menaikkan suhu reaksi berarti menambahkan energi. Energi tambahan ini akan 

diserap oleh molekul-molekul, sehingga energi kinetiknya akan semakin besar. 

Akibatnya molekul akan bergerak lebih cepat dan tabrakan dengan dampak 

benturan yang lebih besar makin sering terjadi yang pada akhirnya akan 

menaikkan laju reaksi kimia. 

3).  Pengaruh Katalisator 

Katalisator mempercepat reaksi karena dapat menurunkan energi pengaktifan. 

Perubahan energi potensial pada suatu reaksi eksoterm dengan dan tanpa 

katalisator diberkan pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Diagram Energi Pengaktifan Reaksi dengan Katalis dan Tanpa Katalis 

Katalis dapat digunakan dalam industri pembuatan amonia dan asam 

sulfat. Industri amonia diproduksi melalui proses Harber yang mereaksikan gas 

hidrogen dan gas natrium dengan menggunakan katalis besi oksida yang 

Ea 

Ea’

Hasil Reaksi 

Pereaksi 

Jalan Reaksi 

Energi 

Ea = Energi pengaktifan tanpa katalis 
Ea’ = energi Pengaktifan dengan katalis 
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mengandung sedikit kalium dan aluminium oksida. Pembuatan asam sulfat 

dikenal dengan nama proses kontak yang akan berjalan baik dengan menggunakan 

katalis vanadium oksida (V2O5). 

Suatu reaksi berlangsung melalui tahap-tahap yang disebut mekanisme reaksi. 

Katalisator dapat mengubah mekanisme reaksi dengan membuat tahap reaksi yang 

memiliki energi pengaktifan lebih rendah. Katalisator bereaksi pada satu tahap 

kemudian dibebaskan pada tahap berikutnya. Penguraian N2O menjadi N2 dan O2

dengan katalis Cl2 melalui tahap-tahap sebagai berikut : 

Tahap 1 : Cl2 2 Cl 
Tahap 2 : Cl  +  N2O N2 + ClO lambat 
 Cl  +  N2O N2 + ClO lambat 
Tahap 3 : ClO + ClO        Cl2 + O2 cepat                 
Reaksi total :      2N2O 2N2 + O2

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sifat-sifat katalisator sebagai 

berikut : 

(a) Katalisator tidak dapat mengalami perubahan yang kekal dalam reaksi, 
tetapi mungkin terlibat dalam mekanisme reaksi. 

(b) Katalisator mempercepat Laju Reaksi tetapi tidak mengubah jenis 
maupun jumlah hasil reaksi. 

(c) Katalisator menurunkan energi pengaktifan reaksi, tidak mengubah 
entalpi reaksi. 

(d) Katalisator mengubah mekanisme reaksi dengan menyediakan tahap-
tahap yang mempunyai energi pengaktifan lebih rendah. 

(e) Katalisator mempunyai aksi spesifik, artinya hanya dapat 
mengkatalisis satu reaksi tertentu. 

(f) Katalisator hanya diperlukan dalam jumlah sedikit. 
(g) Katalisator dapat diracuni oleh zat-zat tertentu 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laju Reaksi 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Laju Reaksi, yaitu : 
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1). Luas permukaan sentuh 

Dengan berat yang sama, luas permukaan zat dalam bentuk serbuk lebih 

besar dibandingkan dalam bentuk kepingan atau bongkahan. Dengan demikian, 

bila suatu zat berbentuk serbuk direaksikan dengan zat lain maka bidang 

sentuhnya akan lebih luas dan reaksi akan lebih cepat dibandingkan dengan zat 

yang berbentuk bongkahan. 

2). Konsentrasi pereaksi 

Semakin besar konsentrasi, makin cepat reaksi berlangsung. 

3). Tekanan 

Pada reaksi yang melibatkan pereaksi dalam wujud gas, penambahan 

tekanan dengan memperkecil volume akan memperbesar konsentrasi, dengan 

demikian dapat memperbesar Laju Reaksi.  

4).  Suhu 

Laju Reaksi dapat juga dipercepat atau diperlambat dengan mengubah 

suhunya, makin tinggi suhu reaksi makin cepat.  

5).  Katalisator 

Katalisator adalah zat yang dapat mempercepat Laju Reaksi, tetapi zat itu 

sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal (tidak dikonsumsi atau tidak 

dihabiskan). Cotohnya adalah aksi larutan FeCl3 terhadap peruraian H2O2. Larutan 

hidrogen peroksida dapat terurai mejadi air dan gas oksigen menurut persamaan: 

 2H2O2 (aq)                           H2O (l) + O2 (g) 

Pada suhu kamar, reaksi itu berlangsung sangat lambat sehingga prktis 

tidak teramati. Tetapi reaksi tersebut akan berlangsung cepat jika larutan FeCl3

ditambahkan. Larutan FeCl3 (kuning jingga), mula-mula mengubah warna 

cmpuran menjadi cokelat, tetapi pada akhir reaksi kembali berwarna kuning 

jingga. Hal ini menunjukkan bahwa FeCl3 tidak dikonsumsi dalam reaksi tersebut. 

 

d. Persamaan Laju dan Orde Reaksi  
1).  Bentuk Persamaan Laju Reaksi 

Bentuk persamaan Laju Reaksi dinyatakan sebagai berikut : 
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Untuk reaksi :   

 mA  +  nB          pC  +  qD 

Persamaan laju :     v = k [ ] [ ]yx BA

dengan,  k = tetapan jenis reaksi 

 x = orde (tingkat/pangkat) reaksi terhadap pereaksi A 

 y = orde (tingkat/pangkat) reaksi terhadap pereaksi B 

Tetapan jenis reaksi (k) adalah suatu tetapan yang harganya bergantung 

pada jenis pereaksi dan suhu. Kenaikan suhu dan penggunaan katalisator 

umumnya memperbesar harga k. 

Pangkat konsentrasi pereaksi pada persamaan Laju Reaksi disebut orde 
atau tingkat reaksi. orde reaksi biasanya adalah suatu bilangan bulat positif 
sederhana (1 atau 2), tetapi ada juga yang bernilai 0, ½, atau suatu bilangan 
negatif seperti –1. Orde reaksi keseluruhan pada reaksi di atas adalah x + y. 
2).  Makna Orde Reaksi 

Orde reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi pereaksi pada Laju 

Reaksi. 

a).  Orde Nol 

Reaksi dikatakan berorde nol terhadap salah satu pereaksinya 
apabila perubahan konsentrasi pereaksi tersebut tidak mempengaruhi Laju 
Reaksi. Artinya asalkan terdapat dalam jumlah tertentu, perubahan 
konsentrasi pereaksi itu tidak mempengaruhi Laju Reaksi. Pengaruh 
perubahan konsentrasi dari pereaksi yang berorde nol terhadap Laju 
Reaksi ditunjukkan pada Gambar 5(a). 

b).  Orde Satu 

Suatu reaksi dikatakan berorde satu terhadap salah satu 

pereaksinya jika Laju Reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi 

pereaksi itu. Jika konsentrasi itu dilipattigakan maka Laju Reaksi akan 

menjadi 31 atau 3 kali lebih besar. Pengaruh perubahan konsentrasi dari 

suatu pereaksi berorde satu terhadap Laju Reaksi ditunjukkan pada 

Gambar 5(b).  

c). Orde Dua 
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Suatu reaksi dikatakan berorde dua terhadap salah satu pereaksi 
jika Laju Reaksi merupakan pangkat dua dari konsentrasi pereaksi itu. 
Jika konsentrasi itu dilipattigakan maka Laju Reaksi akan menjadi 32 atau 
9 kali lebih besar. Pengaruh perubahan konsentrasi dari suatu pereaksi 
berorde dua terhadap Laju Reaksi ditunjukkan pada Gambar 5(c). 

 
vA vA vA

[A] [A] [A]

(a)    (b)            (c)  
 

Gambar 5. Grafik Yang Menyatakan Pengaruh Perubahan Konsentrasi 
Terhadap Laju Reaksi. 

 

3).  Menentukan Persamaan Laju Reaksi 

Persamaan laju tidak dapat diduga dari stoikiometri reaksi tetapi 

diturunkan dari eksperimen. Salah satu cara menentukan persamaan laju 

adalah metode awal. Menurut cara ini laju diukur pada awal reaksi dengan 

konsentrasi yang berbeda-beda. 

Dari persamaan reaksi, 

 NH4(aq)
+ +NO2

-
(aq) N2(g) + 2H2O(l) 

diperoleh data percobaan pada 25oC sebagai berikut : 

 

Percob Konsentrasi awal 
ion  NH4

+ (M) 
Konsentrasi awal 

ion NO2
- (M) 

Laju awal 
(Mdet-1)

1
2
3

0,0100 
0,0200 
0,0400 

0,2000 
0,2000 
0,2000 

5,4 x 10-7 

10,8 x 10-7 
21,5 x 10-7 
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4
5
6

0,2000 
0,2000 
0,2000 

0,0202 
0,0404 
0,0606 

10,8 x 10-7 
21,6 x 10-7 
32,4 x 10-7 

Cara menentukan persamaan Laju Reaksi dari data percobaan di atas, 

sebagai berikut : 

a). Menentukan orde reaksi terhadap NH4
+ (x) 

 Cara : melihat pada konsentrasiyang sama, mengambil dua diantaranya 

kemudian membandingkan, misalnya dengan membandingkan 

percobaan 5 dan 4. 

 
4

5

v
v

= [ ] [ ]
[ ] [ ]yx

yx

k
k

200,00202,0
200,00404,0 = 7

7

108,10
106,21

−

−

×
×

2x = 2

x = 1

b). Menentukan orde reaksi terhadap  NO2
- (y) 

 Cara : melihat pada konsentrasi yang sama, mengambil dua diantaranya  

kemudian membandingkan, misalnya dengan  membandingkan 

percobaan 2 dan 1. 

 
1

2

v
v

= [ ] [ ]
[ ] [ ]yx

yx

k
k

0100,02000,0
0200,02000,0 = 7

7

104,5
108,10

−

−

×
×

2y = 2

y = 1

c).  Orde reaksi total = x + y = 2 

d).  Menuliskan persamaan Laju Reaksi  

 v = k [ ] [ ]yx NONH 24
−+

v = k [ ] [ ]24
−+ NONH

e).  Menentukan harga dan satuan k 

 Cara :   Dengan memasukkan harga-harga pada salah satu percobaan,     

misalnya pada percobaan 1. 

 v = k [ ] [ ]24
−+ NONH
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17 det104,5 −− Mx = MMk 0100,0200,0 ××

k = 5,4 x 10-7 M det-

0,200M x 0,10M
k = 2,7 710−× M-1det-1 

 

Dengan mengetahui persamaan laju, maka Laju Reaksi dengan berbagai 

konsentrasi dapat diramalkan. Misalnya, jika konsentrasi ion = 0,3M dan 

konsentrasi ion = 0,5M maka Laju Reaksinya adalah 

 = 14 det5,03,01027 −− ××× M

= 15 det1005,4 −−× M

B. Kerangka Berpikir 

 

Kurikulum Berbasias Kompetensi di SMA menekankan pada kemampuan 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Untuk itu, dalam pengajaran mata 

pelajaran kimia harus berorientasi pada proses, yaitu siswa menjalani langkah-

demi langkah untuk memperoleh konsep kimia dengan pengamatan, menafsirkan, 

merencanakan, meneliti, dan mengkomunikasikan. 

Materi pokok Laju Reaksi merupakan materi pokok yang dianggap sulit 

bagi siswa karena banyak materinya yang bersifat abstrak yang memadukan 

hafalan dan hitungan yang menuntut siswa berpikir lebih keras. Materi Laju 

Reaksi mencakup Konsep Laju Reaksi, dan Faktor-faktor yang mempengaruhi 

Laju Reaksi, Teori Tumbukan, dan Persamaan Laju Reasi. Materi Laju reaksi 

sebaiknya diajarkan dengan melakukan eksperimen atau demonstrasi karena 

dengan memperoleh sendiri konsepnya maka diharapkan siswa dapat mengingat 

materi dengan lebih mudah. 

Metode inkuiri terpimpin dapat dilakukan dengan kegiatan eksperimen 

dan demonstrasi. Metode inkuiri terpimpin menuntut siswa melakukan kegiatan 

sendiri dengan bimbinhan guru sehingga siswa akan menemukan konsep materi  

Laju Reaksi. Dalam  metode inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan 

eksperimen, setiap siswa mempunyai kesempatan untuk melakukan sendiri 
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kegiatan percobaan. Dengan demikian keterlibatan siswa dalam proses belajar 

dapat dimaksimalkan. Sedangkan pada kegiatan demonstrasi tidak semua siswa 

dapat melakukan percobaan sendiri, sehingga keterlibatannya dalam proses 

belajar 

kurang. Ketepatan pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran kimia akan 

berpengaruh pada kelancaran proses pembelajaran kimia. Penelitian ini 

dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode inkuiri terpimpin 

yang dilaksanakan dengan eksperimen dan demonstrasi terhadap prestasi belajar 

kimia. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar adalah 

motivasi belajar siswa. Motivasi belajar antara siswa yang satu berbeda dengan 

yang lain, oleh karena itu adalah tugas guru untuk dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa-siswanya. Besar kecilnya motivasi belajar siswa akan menentukan 

seberapa besar kemauan siswa untuk belajar. Motivasi belajar diduga dapat 

menentukan sikap seorang siswa dalam belajar kimia. Penelitian ini selanjutnya 

dilaksanakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh antara 

prestasi belajar kimia kelompok siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi 

dengan prestasi belajar kimia kelompok siswa yang memiliki motivasi belajar 

rendah. 

Dalam proses belajar mengajar, motivasi belajar merupakan salah satu 

faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Selain faktor internal ada 

juga faktor eksternal, salah satunya adalah penggunaan metode mengajar oleh 

guru. Interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi belajar diduga dapat 

meningkatkan prestasi belajar kimia.  

 

C. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan 

di muka, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
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1. Terdapat pengaruh penerapan metode inkuiri terpimpin dengan eksperimen 

dan metode inkuiri terpimpin dengan demonstrasi terhadap prestasi belajar 

kimia khususnya pada materi pokok Laju Reaksi. 

2. Terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar kimia khususnya 

pada materi pokok laju reaksi. 

3. Terdapat interaksi antara metode inkuiri terpimpin dengan eksperimen dan 

dengan demonstrasi dengan motivasi belajar kimia khususnya pada materi 

pokok Laju Reaksi. 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian adalah di SMA Negeri I Grabag Kabupaten Magelang, 

pada kelas XI IPA Tahun Ajaran 2005/ 2006. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2006, sampai dengan 

Maret 2007 terbagi atas tiga tahap yaitu :  

a. Tahap persiapan yang meliputi : pengajuan judul, pembuatan proposal, dan 

pengurusan perijinan. 

b. Perijinan pelaksanaan meliputi : penyusunan instrumen, uji coba dan 

pengambilan data. 

c. Tahap penyelesaian yang meliputi : analisis data dan penyusunan laporan. 

 

B. Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan 

desain faktorial 2 x 2. Adapun rancangan penelitiannya adalah sebagai 

berikut :  

Tabel 1. Rancangan Penelitian Desain Faktorial 2 x2 
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Faktor B (Motivasi Belajar) Faktor A (Metode Pembelajaran) 
Tinggi (B1) Rendah (B2)

Inkuiri terpimpin yang dilaksanakan 
dengan eksperimen(A1)

A1B1 A1B2

Inkuiri terpimpin yang dilaksanakan 
dengan eksperimen (A2)

A2B1 A2B2

Keterangan : 

A1 : metode inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan eksperimen 

A2 : metode inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan demonstrasi  

B1 : motivasi tinggi  

B2 : motivasi rendah 

A1B1 : kelompok siswa yang memiliki motivasi tinggi yang diajar dengan 

metode 

 inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan eksperimen       

A1B2 : kelompok siswa yang memiliki motivasi tinggi yang diajar dengan 
metode 

 inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan demonstrasi 
A2B1 : kelompok siswa yang memiliki motivasi rendah yang diajar dengan 
metode 
 inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan eksperimen   
A2B2 : kelompok siswa yang memiliki motivasi rendah yang diajar dengan 
metode  
 inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan demonstrasi 
 

C. Penetapan Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Nana Sudjana dan Ibrahim (1989:84) mengemukakan bahwa populasi 

adalah seluruh sumber data yang memungkinkan memberikan informasi. 

Pada penelitian ini sebagai populasinya adalah siswa kelas XI IA SMA N 

1 Grabag Kabupaten Magelang Tahun Ajaran 2006/2007. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi yang ditetapkan mempunyai kesempatan yang sama untuk 

menjadi sampel. Menurut Nana Sudjana dan Ibrahim (1989:84), “Sampel adalah 
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sebagian dari seluruh populasi yang memiliki sifat dan karakter yang sama 

dengan populasi sehingga betul-betul mewakili populasinya.  

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik random 

sampling dengan cara undian. Dengan cara ini diperoleh sampel penelitian yaitu 

kelas XI IA 1 dan kelas XI IA 2. Kemudian secara acak kelas XI IA 1 ditentukan 

sebagai kelompok eksperimen I dan kelas XI IA 2 sebagai kelompok eksperimen 

II.  

 

D. Variabel Penelitian  

Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri atas 2 variabel yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat : 

1. Variabel bebas  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: 

a. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru dalam 
mengajarkan konsep-konsep pada materi pokok laju reaksi dalam upaya mencapai 
tujuan pembelajaran. Dalam penelitian ini digunakan metode pembelajaran       
inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan dua cara, yaitu dengan eksperimen 
dan dengan demonstrasi.  
b.   Motivasi Belajar Siswa 
 Motivasi belajar adalah kekuatan mental yang mendorong terjadinya 
belajar. Dalam penelitian ini motivasi belajar siswa digolongkan menjadi dua 
kategori, yaitu kategori motivasi belajar tinggi dan kategori motivasi belajar 
rendah. Seorang siswa dikatakan memiliki motivasi belajar tinggi jika skor 
motivasi belajarnya lebih besar atau sama dengan skor rata-rata kelas, sedangkan 
jika skornya di bawah rata-rata kelas dikatakan motivasi belajarnya rendah. 
2. Variabel Terikat 

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar kimia materi 
pokok Laju Reaksi. Prestasi belajar adalah perolehan skor pada 
pengukuran dengan tes prestasi belajar yang mencerminkan tingkat 
penguasaan siswa terhadap konsep-konsep pada materi pokok Laju Reaksi 
setelah siswa mengikuti proses belajar mengajar. 
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E. Teknik Pengumpulan Data  
1.  Sumber Data

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka data yang diambil adalah data 
prestasi belajar siswa materi pokok Laju Reaksi yang diperoleh langsung dari 
siswa dengan menggunakan tes bentuk pilihan ganda untuk aspek kognitif dan tes 
bentuk angket untuk penilaian aspek afektif. Untuk memperoleh data motivasi 
belajar digunakan metode inventori. Selain itu dilakukan juga penilaian untuk 
aspek psikomotor. 

2. Instrumen
Menurut Suharsimi Arikunto (1999 : 136) instrumen penelitian adalah alat 

atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data agar 
pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap 
sistematis sehingga memudahkan untuk diolah. 

Instrumen dalam penelitian ini terdiri atas empat instrumen, yaitu 
penilaian kognitif, penilaian afektif, penilaian psikomotor, dan motivasi belajar. 

Untuk mengetahui kelayakan instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini, maka ditinjau dari beberapa aspek kelayakan yaitu: validitas, reliabilitas. 

Taraf kesukaran soal dan daya pembeda soal. 

a. Instrumen Penilaian Kognitif  

Untuk penilaian kognitif menggunakan bentuk tes objektif. Sebelum 

digunakan dalam penelitian, instrument penelitian diujicobakan terlebih 

dahulu untuk menguji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran dan daya 

pembeda soal.  

1) Uji Validitas  

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

suatu instrumen (Suharsismi Arikunto, 1999 : 160). Validitas yang diuji dalam 

penelitian ini adalah validitas item atau validitas butir. Validitas item dari suatu 

tes adalah ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebutir item. Uji validitas butir 

dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi product moment dari Karl 

Pearson sebagai berikut :  
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rxy  = { }{ }∑ ∑∑ ∑
∑ ∑ ∑=

2222xy
Y)(-YNX)(-XN

Y)X)((-XYN
r

Keterangan :  

X : skor butir item nomor tertentu 

Y : skor total 

rxy : koefisien validitas 

N : jumlah subjek 

Taraf signifikan yang dipakai dalam penelitian ini adalah 5% kriteria validitas 

suatu tes (rxy)

Klasifikasi validitas soal adalah sebagai berikut :  

0,91-1,00  : Sangat tinggi  

0,71-0,90  : Tinggi  

0,41-0,70  : Cukup  

0,21-0,40  : Rendah  

Negatif-0,20  : Sangat rendah   

Item dikatakan valid bila harga rxy > rtabel.

(Masidjo, 1995 : 243)  

Hasil uji validitas instrument penilaian kognitif yang dilakukan 

terangkum dalam tabel 2. 

 

Tabel 2. Rangkuman Hasil uji Validitas Instrumen Penilaian Kognitif 

Kriteria Variabel Jumlah Soal 
Valid Drop 

Soal-soal Materi Pokok Laju 
Reaksi 

35 32 3 

Hasil uji validitas instrumen penilaian kognitif yang lebih rinci dapat 

dilihat pada Lampiran 21.  

2). Uji Reliabilitas  

Soal dinyatakan reliabel bila memberikan hasil yang relatif sama saat 

dilakukan pengukuran kembali pada subjek yang berbeda pada waktu berlainan. 

Pengujian reliabilitas menggunakan rumus sebagai berikut : 
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rtt = 
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− 2
t

2
t

S
pqS

1n
n

Keterangan :  

rtt  : koefisien reliabilitas  

n : jumlah item  

St
2 : standar deviasi 

P : proporsi subyek yang menjawab item dengan benar 

q : proporsi subyek yang menjawab item dengan salah 

Σpq : jumlah hasil perkalian antara p dan q 

Hasil perhitungan tingkat reliabilitas tersebut kemudian dikonsultasikan 

dengan r product moment. Apabila harga rtt > rtabel maka tes instrument tersebut 

adalah reliabel.  

Klasifikasi reliabilitas adalah sebagai berikut :  

0,91-1,00  : Sangat Tinggi  

0,71-0,90  : Tinggi  

0,41-0,70  :Cukup  

0,21-0,40  : Rendah  

Negatif-0,20  : Sangat Rendah  

(Masidjo, 1995 : 243) 

Hasil uji reliabilitas instrumen penilaian kognitif yang dilakukan 

terangkum dalam Tabel 3.  

Tabel 3. Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penilaian Kognitif 

Variabel Jumlah Soal Reliabilitas Kriteria 
Soal-soal Materi Pokok 
Laju Reaksi 

35 0,888 Tinggi 

Hasil uji reliabilitas instrumen penilaian kognitif yang lebih rinci dapat 

dilihat pada Lampiran 21. 

Rumus lain yang digunakan dalam mengukur reliabilitas adalah rumus 

alpha. Dalam penelitian ini selain soal obyektif untuk tes prestasi juga terdapat 

soal obyektif untuk angket. Reliabilitas soal untuk angket pengukurannya 
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menggunakan rumus alpha Suharsimi Arikunto (1993 : 106), yaitu sebagai 

berikut:  

 






 ∑
−





−
= 2

i

2
i

11 α
α

1
1n

nr

Keterangan :  

11r = Reliabilitas yang dicari 
2
iα = Variansi skor tiap-tiap item 

 = ( )
N

N/22 Χ∑−Χ∑

α = Variansi total  

 =
( )
N

N/2
t

2
t Χ∑−Χ∑

3) Uji Taraf Kesukaran Soal  

Indeks kesukaran item adalah bilangan yang merupakan hasil 

perbandingan antara jawaban yang diperoleh dengan jawaban yang seharusnya 

diperoleh dari suatu item (Masidjo, 1995 : 189). Indeks kesukaran soal ini 

digunakan untuk menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal. Untuk 

menentukan indeks kesukaran digunakan rumus sebagai berikut :  

IK = 
maxSN

B
×

Keterangan :  

IK   : indeks kesukaran  

B : jumlah jawaban benar yang diperoleh siswa dari suatu item 

N : kelompok siswa  

Smax : besarnya skor yang dituntut suatu jawaban benar dari suatu item 

N x Smax  : jumlah jawaban benar seharusnya diperoleh siswa dari suatu item 

Adapun kriterianya adalah sebagai berikut :  
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0,81-1,00  : mudah sekali (SM)  

0,61-0,80  : mudah (Md)  

0,41-0,60  : sedang/cukup (Sd)  

0,21-0,40  : sukar (S) 

0,00-0,20  : sukar sekali (SS) 

 

(Masidjo, 1995 : 243) 

Hasil uji taraf kesukaran soal instrument penilaian kognitif yang 

dilakukan terangkum dalam Tabel 4.  

Tabel 4. Rangkuman Taraf Kesukaran Soal Instrumen Penilaian kognitif 

Kriteria Variabel Jumlah Soal 
SM Md Sd S SS 

Soal-soal Materi Pokok 
Laju Reaksi 

35 3 19 10 3 - 

Hasil uji taraf kesukaran soal instrumen penilaian kognitif yang lebih rinci dapat 

dilihat pada Lampiran 21.  

4) Daya Pembeda Soal 

Taraf pembeda item adalah kemampuan suatu item untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinngi (pandai) dengan siswa yang 

berkemampuan rendah (kurang pandai), (Masidjo, 1995 : 197). Bilangan yang 

menunjukkan disebut indeks diskriminasi dengan rumus :  

ID = 
maxSNKAatauNKB

KBKA
×

−

Keterangan :   

ID     :   indeks diskriminasi 

KA     : jumlah jawaban benar yang diperoleh dari siswa  

 yang tergolong kelompok atas 

KB     :  jumlah jawaban benaryang diperoleh dari siswa 

 yang tergolong kelompok bawah 

NKA atau NKB  : jumlah siswa yang tergolong kelompok atas atau 

 kelompok bawah  

NKA atau NKB x Smax ` : perbedaan jawaban benar dari siswa-siswa yang 
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tergolong kelompok atas dan bawah yang 

 seharusnya diperoleh 

Klasifikasi taraf pembeda soal: 

0,80 -1,00     : sangat membedakan (SM) 

0,60-0,79      : lebih membedakan (LM) 

0,40-0,59      : cukup membedakan (CM) 

0,20-0,39      : kurang membedakan (KM) 

0,00-0,19      : sangat kurang membedakan (SKM) 

(Masidjo, 1995: 201)  

Hasil uji daya beda soal instrumen penilaian kognitif yang dilakukan 

terangkum dalam Tabel 5. 

Tabel 5. Rangkuman Hasil Uji Daya Beda Soal Instrumen Penilaian Kognitif 

Kriteria Variabel Jumlah Soal 
SM LM CM KM SKS 

Soal-soal Materi Pokok 
Laju Reaksi 

30 - 3 16 13 3 

Hasil uji daya beda soal instrument penilaian kognitif yang lebih rinci dapat 

dilihat pada Lampiran 21.  

 

b. Instrumen Penilaian Motivasi Belajar Siswa 

1). Penyusunan kisi-kisi angket 

Setelah aspek dan indikator dirumuskan kemudian disusun kisi-kisi angket 

yang memuat tentang ruang lingkup variabel bebas sesuai dasar teori. Kisi-kisi 

angket tersebut dijadikan pedoman pembuatan pertanyaan dan persyaratan.  

2) Penyusunan item angket  

Meliputi pembuatan item-item pertanyaan, alternatif jawaban, dan petunjuk 

pengisian angket. Item-item disesuaikan dengan indikator yang telah 

dirumuskan. Kriteria penilaian tiap ietm pernyataan adalah sebagai berikut. 

Pemberian skor untuk item yang mengarah jawaban positif, pemberian 

skornya sebagai berikut :  
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Skor 4 untuk jawaban terbaik 

Skor 3 untuk jawaban baik 

Skor 2 untuk jawaban sedang  

Skor 1 untuk jawaban kurang baik 

Item yang mengarah pada jawaban negatif, pemberian skornya sebagai 

berikut :  

Skor 1 untuk jawaban terbaik  

Skor 2 untuk jawaban baik  

Skor 3 untuk jawaban sedang  

Skor 4 untuk jawaban kurang baik  

3)  Uji Validitas 

Hasil uji validitas instrumen angket motivasi belajar yang dilakukan 

terangkum dalam Tabel 6. 

Tabel 6. Rangkuman Hasil Uji Validitas Instrumen Angket Motivasi 

Belajar 

Kriteria Variabel Jumlah 
Soal Valid Drop

Angket Motivasi Belajar 35 34 1 

Hasil uji validitas instrumen angket motivasi belajar yang lebih 

rinci dapat dilihat pada Lampiran 23. 

 

4)  Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas instrumen angket motivasi belajar yang 

dilakukan terangkum dalam Tabel 7.  

Tabel 7. Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas Instrumen angket Motivasi Belajar 

Variabel Jumlah 
Soal 

Reliabilitas Kriteria

Angket Motivasi 
Belajar 

35 0,852 Tinggi 
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Hasil uji reliabilitas instrumen angket motivasi belajar yang 

lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 23.   

 

c. Instrumen Penilaian Afektif  

Sedangkan instrumen penilaian afektif berupa angket. Jenis angket yang 

digunakan adalah angket langsung dan sekaligus menyediakan alternatif jawaban. 

Responden/siswa memberikan jawaban dengan memilih salah satu alternatif 

jawaban yang telah disediakan. Sebelum menyusun angket terlebih dahulu dibuat 

konsep alat ukur yang mencerminkan isi kajian teori. Konsep alat ukur ini berisi 

kisi-kisi angket. Konsep selanjutnya dijabarkan dalam variabel dan indikator yang 

disesuaikan dengan tujuan penilaian yang hendak dicapai, selanjutnya indikator 

ini digunakan sebagai pedoman dalam menyusun item-item angket. 

Penyusunan item-item angket berdasarkan indikator yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Dalam menjawab pertanyaan, responden atau siswa hanya 

dibenarkan dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang telah disediakan. 

Misalnya : 

Tabel 8. Skor Penilaian Afektif 

Skor untuk aspek yang dinilai 
Nilai 

SS. Sangat setuju 

 S. Setuju  

N. Netral 

TS. Tidak setuju 

STS. Sangat tidak setuju 

5

4

3

2

1

Keterangan 

• Jumlah nilai ≥ 72 sangat baik (A) 

• Jumlah nilai 54-71   baik (B) 

• Jumlah nilai 36-53  cukup (C) 

• Jumlah nilai < 35 kurang (D) 
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(Depdiknas, 2003: 91) 

Sebelum digunakan untuk mengambil data penelitian, instrumen tersebut 

diujicobakan terlebih dahulu untuk mengetahui kualitas item angket. 

1) Uji Validitas 

Validitas dari instrumen dari angket ini adalah validitas konstruksi. 

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila instrumen tersebut 

mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam tujuan 

instruksional khusus (indikator).  

Untuk menghitung validitas butir soal angket digunakan rumus sebagai berikut: 

 

{ }{ }∑ ∑∑ ∑
∑ ∑ ∑=

2222xy
Y)(-YNX)(-XN

Y)X)((-XYN
r

Keterangan : 

rxy : Koefisien Validitas 

X : Hasil pengukuran suatu tes yang ditentukan validitasnya 

Y : Kriteria yang dipakai 

Taraf signifikan yang dipakai dalam penelitian ini adalah 5% kriteria validitas 

suatu tes (rxy)

0,91 – 1,00 : Sangat Tinggi (ST) 

0,71 – 0,90 : Tinggi (T) 

0,41 – 0,70 : Cukup (C) 

0,21 – 0,40 : Rendah (R) 

Negatif – 0,20 : Sangat Rendah (SR)    

 (Suharsimi Arikunto, 1999:162) 

 

Tabel 9. Rangkuman Hasil uji Validitas Instrumen Penilaian Afektif  

Kriteria Variabel Jumlah 
Soal Valid Drop

Angket Afektif 20 21 1 
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Hasil uji validitas instrumen penilaian afektif yang lebih rinci dapat 

dilihat pada Lampiran 22. 

2)  Uji Reliabilitas 

Digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran tersebut dapat 

memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali 

kepada subyek yang sama. Untuk mengetahui tingkat reliabilitas digunakan rumus 

alpha (digunakan untuk mencari reliabilitas yang skornya bukan 1 dan 0); yaitu 

sebagai berikut: 

11r =












σ

σ
−





−
∑

2
t

2
i1

1n
n

Keterangan : 

11r : reliabilitas instrumen 

n : banyak butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑σ2

i : jumlah kuadrat σ masing-masing item 

σ2

t : kuadrat σ total keseluruhan item 

Keterangan : 

0,91-1,00  : Sangat Tinggi  

0,71-0,90  : Tinggi  

0,41-0,70  :Cukup  

0,21-0,40  : Rendah  

Negatif-0,20  : Sangat Rendah  

(Masidjo, 1995 : 243) 

 

Hasil uji reliabilitas instrumen penilaian afektif yang dilakukan 

terangkum dalam Tabel 10.  

 

Tabel 10. Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penilaian Afektif 

Variabel Jumlah 
Soal 

Reliabilitas Kriteria

Angket Penilaian 
Afektif 

22 0,738 Tinggi 
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d. Instrumen Penilaian Psikomotor 

Instrumen penilaian psikomotor berupa lembar penilaian observasi 

kinerja (Perfomance Assesment). Bentuk instrumen ini digunakan untuk 

kompetensi yang berhubungan dengan praktek. Perangkat tes ini diisi oleh guru 

atau asisten laboratorium sesuai dengan kriteria skor untuk tiap-tiap aspek yang 

dinilai. 

Analisis instrumen penilaian psikomotor menggunakan analisis 

kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan oleh teman sejawat 

dalam rumpun keahlian yang sama, dosen pembimbing skripsi atau para ahli. 

Tujuannya adalah untuk menilai materi, kontruksi dan apakah bahasa yang 

digunakan sudah memenuhi pedoman dan bisa dipahami oleh siswa. 

 

G. Teknik Analisis Data
1. Uji Prasyarat Analisis

Setelah syarat-syarat di atas terpenuhi maka instrument hasil try out 

dapat diterapkan. Sebagai uji prasarat analisis dilakukan uji normalitas dengan 

menggunakan uji Liliefors dan uji homogensitas dengan menggunakan uji 

Bartlett. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji-t 

pihak kanan.  

a. Uji Normalitas  

Untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau tidak dagunakan uji Liliefors. 

Rumus yang digunakan : 

Lo = F(zi) – S(zi) ; i : 1, 2, 3… 

F(zi) : peluang zn yang lebih kecil atau sama dengan zi

S(zi) : proporsi cacah zn yang lebih kecil atau sama dengan zi

(zi) : skor standar 

Lo : koefisien Liliefors pengamatan 
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zi =
S

XX i

−

−
; dengan S adalah standar deviasi 

Langkah - langkah uji Liliefors : 

1) Hipotesis : Ho = sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal  

 H1 = sampel tidak berasal dari populasi yang  

 berdistribusi  normal 

2) Dipilih = α = 0,05

3) Statistik uji yang digunakan  

 L = Maks [F(Zi) – S(Zi)] 

 Dengan : 

 Z berdistribusi N (0,1) 

 F(Zi) = P(Z<Zi) 

 S(Zi) = proporsi cacah Z<Zi terhadap seluruh Zi 

 

4) Daerah kritik (DK) 

DK = {L / Lo ≥ Lα;n}

5) Keputusan Uji 

 Kriteria : Ho diterima jika Lo < Ltabel 

(Sudjana, 1996 : 466) 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah sampel penelitian 

berasal dari populasi yang homogen, maka digunakan uji Barlett. Rumus yang 

digunakan adalah : 
2χ = (ln10) {D - }log)1( 2

ii Sn −∑
D = (log S2) )1( −∑ in

S =












−

−

∑
∑

)1(
)1( 2

i

ii

n
Sn

Keterangan :  

X2 : chi kuadrat 
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S : simpangan baku 

S2 : variasi semua gabungan sampel 

 (Sudjana, 1996 : 263) 

Hipotesis : Ho = sampel berasal dari variasi yang sama (homogen) 

 Hi = sampel berasal dari variasi yang tidak sama (tidak homogen) 

Kriteria : Ho diterima jika 2χ hitung < 2χ tabel  

2. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini untuk menganalisa data prestasi kognitif dan afektif 

digunakan Analisis Variansi Dua Jalan dengan isi sel tak sama. Sedangkan untuk 

data prestasi psikomotor digunakan analisis kualitatif deskriptif dengan analisis 

persentase. Berikut ini adalah langkah-langkah analisis variansi dua jalan dengan 

isi sel tak sama: 

a. Model 

Xijk = µ + ijkijji )( ε+αβ+β+α

Dengan: 

Xijk = data amatan ke-k pada baris ke-i dan kolom ke-j 

µ = rerata dari seluruh amatan 

iα = efek faktor A kategori i 

jβ = efek faktor B kategori j 

(αβ )ij = interaksi baris ke-I dan kolom ke-j 

ijkε = deviasi data amatan terhadap rataan populasinya (µ ij) yang 

 berdistribusi normal dengan rataan 0 dan variansi σ

i = 1,2; 1. pemberian pembelajaran dengan metode inkuiri terpimpin yang    

dilaksanakan dengan eksperimen 

 2. pemberian pembelajaran dengan metode inkuiri terpimpin yang 

dilaksanakan dengan demonstrasi 

j = 1,2; 1. Motivasi Belajar tinggi 

 2. Motivasi belajar rendah     

k =1,2,3….,k = banyaknya data amatan pada setiap sel 
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b. Tabel persiapan uji anava dua jalan 

 Tabel 11. Data Amatan, Rataan dan Jumlah Kuadrat Deviasi 

Motivasi Belajar siswa B
A B1 B2

A1 n11 

∑
k

k11X

MMk 0,0200,0××
∑
k

k11
2X

C11 
SS11 

n12 

∑
k

k12X

12X
∑
k

k12
2X

C12 
SS12 Metode 

pembelajaran A2 n21 

∑
k

k21X

21X
∑
k

k21
2X

C21 
SS21 

n22 

∑
k

k22X

22X
∑
k

k22
2X

C22 
SS22 

Dengan : 

Cij = ij
k

2
ijkij

ij

2

k
ijk

CXSS;
n

X
−∑=






∑

c. Hipotesis  

1) HoA : α i = 0 untuk semua i 

 H1A : α i ≠ 0 untuk paling sedikit satu harga i  

2) HoB : β i = 0 untuk semua j 

 H1B : β j ≠ 0 untuk paling sedikit satu harga j 

3) HoAB : (α β )ij = 0 untuk semua pasang (ij) 

 H1AB : (α MMk0,0200,0×× )ij 4 d5,03,01027 −−××× M0 untuk paling sedikit satu pasang harga (ij) 

Ketiga pasang hipotesis ini ekivalen dengan ketiga pasang hipotesis berikut :  

1) H0A : tidak ada perbedaan efek antar baris terhadap variabel terikat 

H1A : ada perbedaan efek antar baris terhadap variabel terikat. 

2) H0B : tidak ada perbedaan efek antar kolom terhadap variabel 

 terikat. 
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H1B : ada perbedaan efek antar kolom terhadap variabel terikat. 

3) H0AB : tidak ada interaksi baris dan kolom terhadap variabel 

terikat. 

H1AB : ada interaksi baris dan kolom terhadap variabel terikat. 

d. Komponen Jumlah Kuadrat 

(1) = 710−×
(2) = ij

ij
SS∑

(3) =
q
Ai

i

2

∑

(4) =
p

B j

j

2

∑

(5) = 2

,
ij

ji
AB∑

e.  Komponen Jumlah Kuadrat 

Jumlah kuadrat baris (JKA) = )1()3(n h −

Jumlah kuadrat kolom (JKB) = )1()4(n h −

Jumlah kuadrat  interaksi (JKAB) = ( ){ })4()3()5(1n h −−+

Jumlah kuadrat galat/error (JKG) = (2)    

Jumlah kuadrat total (JKT) = JKA + JKAB + JKG  

f. Derajat kebebasan 

dkA = p-1 = 2 – 1 = 1 

 dkB = q-1 = 2 – 1 = 1 

 dkAB = (p-1) (q-1) = (1)(1) = 1  

 dkG = N-pq  

 dkt = N-1 

g. Rataan kuadrat sebagai berikut : 

 Rataan kuadrat baris (RKA)           = JKA/dkA            

 Rataan kuadrat kolom (RKB)         = JKB/dkB            

 Rataan kuadrat interaksi (RKAB)   = JKAB/dkAB      
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Rataan kuadrat error (RKG)            = JKG/dkG           

h. Statistik Uji 

 Statistik uji yang digunakan adalah: 

1) Untuk HoA adalah Fa =
RKG
RKA  

2) Untuk HoB adalah Fb =
RKG
RKB  

3) Untuk HoAB adalah Fab = 
RKG

RKAB  

i. Daerah Kritik 

Untuk Fa adalah DK = { F | F > F0,05;1;75}

Untuk Fb adalah DK = { F | F > F0,05;1;75}

Untuk Fab adalah DK = { F | F > F0,05;1;75}

j. Rangkuman Analisis  

 Tabel 12. Hasil-hasil Komputansi 

Sumber Variansi JK dk RK Fobs Total 

A (baris) JKA p-1 RKA FA Fα

B (kolom) JKB q-1 RKB FB Fα

AB (interaksi) JKAB (p-1)(q-1) RKAB FAB Fα

Galat JKG N-p.q RKG - -

Total JKT - -

(Budiyono, 2000 : 225-228) 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 
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Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah skor motivasi belajar 

siswa dan nilai prestasi belajar pada materi pokok Laju Reaksi. Prestasi belajar 

siswa meliputi aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotor. Data-data 

tersebut diambil dari kelompok eksperimen I (kelas inkuiri terpimpin yang 

dilksanakan dengan eksperimen) dan kelompok eksperimen II (kelas inkuiri 

terpimpin yang dilaksanakan dengan demonstrasi). Jumlah siswa yang dilibatkan 

pada penelitian ini 79 siswa dari kelas XI Ilmu Alam 1 dan XI Ilmu Alam 2 SMA 

Negeri 1 Grabag Kabupaten Magelang tahun pelajaran 2006/2007. Untuk lebih 

jelasnya di bawah ini disajikan deskripsi data penelitian dari masing-masing 

variabel.  

1. Skor Motivasi Belajar Siswa pada Materi Pokok Laju Reaksi

Data mentah mengenai skor motivasi belajar siswa diperoleh dengan cara 

angket tercantum dalam Lampiran 20. Dari data tersebut diketahui bahwa skor 

terendah pada kelas inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan eksperimen 

adalah 80 dan skor tertinggi adalah 120, sedangkan untuk kelas inkuiri terpimpin 

yang dilaksanakan dengan demonstrasi skor terendah adalah 84 dan skor tertinggi 

adalah 121. Data dikelompokkan kedalam dua kategori yaitu skor sama dengan 

atau di atas rerata termasuk dalam kategori motivasi belajar tinggi dan skor di 

bawah rerata termasuk dalam kategori motivasi belajar rendah. Ini didasarkan 

pada mean (rerata) hasil angket motivasi belajar untuk kedua kelas (kelas inkuiri 

terpimpin yang dilaksanakan dengan eksperimen dan kelas inkuiri terpimpin yang 

dilaksanakan dengan demonstrasi. 

Pada kelas inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan eksperimen 
terdapat 18 siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi dan 21 siswa yang 
mempunyai motivasi belajar rendah. Sedangkan pada kelas inkuiri terpimpin yang 
dilaksanakan dengan demonstrasi  terdapat 21 siswa yang mempunyai motivasi 
belajar tinggi dan 19 siswa yang mempunyai  motivasi belajar rendah. Deskripsi 
data skor motivasi belajar siswa dan kriterianya untuk kelas inkuiri terpimpin 
yang dilaksanakan dengan demonstrasi dapat dilihat pada Lampiran  20. 
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Distribusi frekuensi skor motivasi belajar siswa untuk kelas eksperimen I dan 
kelas eksperimen II disajikan pada Tabel 13. 
Tabel 13.  Distribusi Frekuensi Motivasi Belajar Kelas Inkuiri   Terpimpin yang 

Dilaksanakan dengan Eksperimen dan Kelas Inkuiri Terpimpin yang 
Dilaksanakan dengan Demonstrasi 

 
Frekuensi No Interval Nilai 

Tengah Kelas Eksperimen I Kelas Eksperimen II 

1 80,0 - 85,9 82,95 2 1 

2 86,0 - 91,9 88,95 3 3 

3 92,0 - 97,9 94,95 6 8 

4 98,0 - 103,9 100,95 12 8 

5 104 - 109,9 106,95 7 9

6 110 - 115,9 112,95 6 6

7 116 - 121,9 118,95 3 5

Jumlah 39 40 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dibuat histogram motivasi 

belajar siswa, ditampilkan pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Histogram Skor Motivasi Belajar Kelas Inkuiri Terpimpin yang   
Dilaksanakan dengan Eksperimen dan Kelas Inkuiri Terpimpin yang 
Dilaksanakan dengan Demonstrasi 

2. Prestasi Kognitif Materi Pokok Laju Reaksi

Distribusi frekuensi prestasi belajar  kognitif kelas inkuiri terpimpin 

yang dilaksanakan dengan eksperimen dan kelas inkuiri terpimpin yang 
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dilaksanakan dengan demonstrasi pada materi pokok Laju Reaksi disajikan dalam 

Tabel 14 dan histogramnya dapat dilihat dalam Gambar 7.  

Tabel 14. Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Kognitif Materi Pokok Laju 
Reaksi Kelas Inkuiri Terpimpin yang Dilaksanakan dengan 
Eksperimen dan Kelas Inkuiri Terpimpin yang Dilaksanakan dengan 
Demonstrasi  

 
Frekuensi No Interval Nilai Tengah 

Kelas Eksperimen I Kelas Eksperimen II 

1 10,0 - 16,3 13,1 13 2 

2 16,4 - 22,7 19,4 5 5 

3 22,8 - 29,1 25,7 14 12 

4 29,2 - 35,5 32,0 5 9 

5 35,6 - 41,9 38,3 1 6 

6 42,0 - 48,3 44,6 1 4 

7 48,4 - 54,7 50,9 0 2 

Jumlah 39 40 
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Gambar 7.    Histogram Prestasi Belajar Kognitif Materi Pokok Laju Reaksi Kelas 
Eksperimen Inkuiri Terpimpin yang Dilaksanakan dengan 
Eksperimen dan  Kelas Eksperimen Inkuiri Terpimpin yang 
Dilaksanakan dengan Demonstrasi   

3. Prestasi Afektif Materi Pokok Laju Reaksi

Distribusi frekuensi prestasi belajar afektif kelas inkuiri terpimpin yang 
dilaksanakan dengan eksperimen dan kelas inkuiri terpimpin yang dilaksanakan 
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dengan demonstrasi pada materi pokok Laju Reaksi disajikan dalam Tabel 15 dan 
histogramnya dapat dilihat pada Gambar 8.  
Tabel 15.  Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Afektif Materi Pokok Laju Reaksi 

Kelas Inkuiri Terpimpin yang Dilaksanakan dengan Eksperimen dan 
Kelas Inkuiri Terpimpin yang Dilaksanakan dengan Demonstrasi  

 
Frekuensi No Interval Nilai Tengah 

Kelas Eksperimen I Kelas Eksperimen II 

1 1,0 - 3,8 2,4 7 0 

2 3,9 - 6,7 5,3 12 12 

3 6,8 - 9,6 8,2 11 12 

4 9,7 - 12,5 11,1 7 10 

5 12,6 - 15,4 14,0 2 3 

6 15,5 - 18,3 16,9 0 2 

7 18,4 - 21,2 19,8 0 1 

Jumlah 39 40 
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Gambar 8.   Histogram Prestasi Belajar Afektif Materi Pokok Laju Reaksi Kelas 
Eksperimen Inkuiri Terpimpin yang Dilaksanakan dengan 
Eksperimen dan Kelas Eksperimen Inkuiri Terpimpin yang 
Dilaksanakan dengan Demonstrasi.  

4. Nilai Psikomotor Materi Pokok Laju Reaksi

Distribusi frekuensi nilai psikomotor kelas inkuiri terpimpin yang 

dilaksanakan dengan eksperimen dan kelas inkuiri terpimpin yang dilaksanakan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



dengan demonstrasi pada materi pokok Laju Reaksi disajikan dalam Tabel 16 dan 

histogramnya dapat dilihat pada Gambar 9.  Sedangkan distribusi frekuensi nilai 

psikomotor untuk aspek umum dari kedua kelas eksperimen disajikan dalam 

Tabel 17 dan histogramnya dapat dilihat pada Gambar 10. Nilai rerata kelas untuk 

masing-masing butir penilaian psikomotor aspek unjuk kerja disajikan dalam tabel 

18. 

Tabel 16.  Distribusi Frekuensi Nilai Psikomotor Materi Pokok Laju Reaksi Kelas 
Inkuiri Terpimpin yang Dilaksanakan dengan Eksperimen dan Kelas 
Inkuiri Terpimpin yang Dilaksanakan dengan Demonstrasi  

 
Frekuensi No Interval Nilai Tengah 

Kelas Eksperimen I Kelas Eksperimen 

II 

1 19,0 - 21,3 20,15 9 2 

2 21,4 - 23,7 22,75 5 6 

3 23,8 - 26,1 24,95 10 10 

4 26,2 - 28,5 27,35 8 3 

5 28,6 - 30,9 29,8 3 9 

6 31,0 - 33,3 32,15 4 8 

7 33,4 - 35,7 34,55 0 2 

Jumlah 39 40 
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Gambar 9.    Histogram Nilai Psikomotor Materi Pokok Laju Reaksi Kelas Inkuiri 
Terpimpin yang Dilaksanakan dengan Eksperimen dan Kelas Inkuiri 
Terpimpin yang Dilaksanakan dengan Demonstrasi 

Tabel 17.   Distribusi Frekuensi Nilai Psikomotor untuk Aspek Umum Materi 
Pokok Laju Reaksi Kelas Inkuiri Terpimpin yang Dilaksanakan 
dengan Eksperimen dan Kelas Inkuiri Terpimpin yang Dilaksanakan 
dengan Demonstrasi  
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Frekuensi No Interval Nilai Tengah 

Kelas Eksperimen I Kelas Eksperimen 

II 

1 6,0 - 8,0 7 6 3 

2 9,0 – 11,0 10 25 20 

3 12,0 – 14,0 13 8 15 

4 15,0 -17,0 16 0 2 

Jumlah 39 40 
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Gambar 10.   Histogram Nilai Psikomotor untuk Aspek Umum Materi Pokok Laju 
Reaksi Kelas Inkuiri Terpimpin yang Dilaksanakan dengan 
Eksperimen dan Kelas Inkuiri Terpimpin yang Dilaksanakan dengan 
Demonstrasi  

 

Tabel 18. Rerata Nilai untuk Masing-Masing Butir Penilaian Psikomotor Ditinjau 
dari Aspek Unjuk Kerja Kelas Inkuiri Terpimpin yang Dilaksanakan 
dengan Eksperimen  
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No. Item Aspek yang Dinilai Rerata 
1 Cara memasukkan zat / larutan ke dalam tabung 

reaksi 

2,18 

2 Cara mencatat / mengukur waktu dengan stop watch 2,08 

3 Cara menimbang zat 2,03 

4 Cara mengukur larutan dengan gelas ukur 1,79 

5 Cara melakukan pemanasan zat dalam tabung reaksi 

dengan bunsen 

1,69 

6 Cara memasang tabung reaksi pada rak tabung reaksi 2,25 

7 Cara memegang termometer 1,56 

8 Cara mengamati / membaca skala yang ditunjukkan 

oleh termometer 

1,38 

Tabel 19. Rerata Nilai untuk Masing-Masing Butir Penilaian Psikomotor Ditinjau 
dari Aspek Unjuk Kerja Kelas Inkuiri Terpimpin yang Dilaksanakan 
dengan Demonstrasi 

 
No. Item Aspek yang Dinilai Rerata 

1 Sikap dalam mengikuti jalannya kegiatan demonstrasi 2,40 

2 Keaktifan dalam berpendapat 1,88 

3 Keaktifan dalam mengajukan pertanyaan 1,53 

4 Kemampuan berkomunikasi dengan sesama anggota 

kelompok 

2,48 

5 Keaktifan dalam mencatat hasil percobaan yang telah 

didemonstrasikan dalam tabel pengamatan 

2,15 

6 Kemauan untuk menjadi demonstrator bagi teman-

temannya 

1,83 

7 Cara mengamati hasil praktikum 2,12 

8 Sikap dan usaha dalam mengumpulkan data 

praktikum 

1,38 

B. Pengujian Prasyarat Analisis 

1. Uji Keseimbangan
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Uji keseimbangan ini diambil dari nilai pretest kelas XI Ilmu Alam 

SMA Negeri 1 Grabag Kabupaten Magelang tahun pelajaran 2006/2007 untuk 

mata pelajaran kimia kelas inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan 

eksperimen dan kelas inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan demonstrasi. 

Untuk kelas XI Ilmu Alam 1 (kelas inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan 

eksperimen) dengan jumlah siswa 39 diperoleh rata-rata 37,72 dan variansi 97,26. 

Sedangkan untuk kelas XI Ilmu Alam 2 (kelas inkuiri terpimpin yang 

dilaksanakan dengan demonstrasi) dengan jumlah siswa 40 diperoleh rata-rata 

40,48 dan variansi 100,77. 

Hasil uji keseimbangan dengan menggunakan uji t diperoleh thit = -

1,2549 dengan t0,975 = 1,97 atau – t0,975 = - 1,97. Karena – t0,975 < thit < t0,975, maka 

dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen 1 (kelas inkuiri terpimpin yang 

dilaksanakan dengan eksperimen) dan Kelas eksperimen 2 (kelas inkuiri 

terpimpin yang dilaksanakan dengan demonstrasi) mempunyai rata-rata yang 

sama atau kedua kelas tersebut dalam keadaan seimbang. 

 

2. Uji Normalitas 

Salah satu syarat agar teknik analisis variansi dapat diterapkan maka 

harus normal pada distribusi populasinya. Untuk mengetahui apakah prasyarat 

telah dipenuhi, maka dilakukan uji liliefors. Uji ini bertujuan untuk menyelidiki 

apakah sampel dalam penelitian ini berasal dari populasi normal atau tidak 

(Sudjana, 2001 : 291-292).  

Hasil uji normalitas selisih nilai kognitif, nilai afektif dan nilai 

psikomotor tercantum dalam Lampiran 27. Hasil uji normalitas telah terangkum 

dalam Tabel-Tabel berikut.  

 

Tabel 20. Ringkasan Hasil Uji Normalitas Prestasi Belajar Kognitif 

Harga L Kelompok 
Hitung  Tabel 

Kesimpulan 
Berdistribusi 
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A1 0,0985 0,1419 Normal 
A2 0,1222 0,1401 Normal 
B1 0,1343 0,1419 Normal 
B2 0,1230 0,1401 Normal 

A1B1 0,0824 0,2088 Normal 
A1B2 0,0975 0,1933 Normal 
A2B1 0,1852 0,1933 Normal 
A2B2 0,1966 0,2033 Normal 

Tabel  21. Ringkasan Hasil Uji Normalitas  Prestasi Belajar Afektif 

Harga L Kelompok Siswa 
Hitung Tabel 

Kesimpulan 
Berdistribusi 

Kelas inkuiri terpimpin yang dilaksanakan 
dengan eksperimen 

0,1075 0,1419 Normal 

Kelas inkuiri terpimpin yang dilaksanakan 
dengan demonstrasi 

0,1227 0,1401 Normal 

Tabel 22. Ringkasan Hasil Uji Normalitas Motivasi Belajar 

Harga L Kelompok Siswa 
Hitung Tabel 

Kesimpulan 
Berdistribusi 

Kelas inkuiri terpimpin yang dilaksanakan 
dengan eksperimen 

0,0385 0,1419 Normal 

Kelas inkuiri terpimpin yang dilaksanakan 
dengan demonstrasi 

0,0790 0,1401 Normal 

Tampak dari tabel-tabel di atas bahwa harga L hitung < L tabel , dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa sampel pada penelitian ini berdistribusi normal. 

 

3. Uji Homogenitas

Syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan analisis variansi adalah 

varians populasi harus homogen. Untuk menguji homogenitas pada penelitian ini 

menggunakan metode Bartlett (Sudjana, 2001: 261-265). Hasil uji homogenitas 

selisih nilai kognitif, nilai afektif, nilai psikomotor, motivasi belajar, nilai kognitif 

dengan memperhatikan motivasi belajar tercantum dalam lampiran 28. Hasil uji 

homogenitas telah terangkum dalam tabel-tabel berikut.  

Tabel 23. Ringkasan Hasil Uji Homogenitas Prestasi Belajar Kognitif 

S2 B χ2
Hitung χ2

Tabel Kesimpulan 
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84,0713 148,1979 2,0707 3,84 Homogen 

Tabel 24. Ringkasan Hasil Uji Homogenitas Prestasi Belajar Afektif 

S2 B χ2
Hitung χ2

Tabel Kesimpulan 
13,6276 87,3502 0,2590 3,84 Homogen 

Tabel 25. Ringkasan Hasil Uji Homogenitas Motivasi Belajar  

S2 B χ2
Hitung χ2

Tabel Kesimpulan 
88,0818 149,7562 0,0449 3,84 Homogen 

Tabel 26. Ringkasan Hasil Uji Homogenitas Prestasi Belajar Kognitif dengan 
Memperhatikan Motivasi Belajar  

S2 B χ2
Hitung χ2

Tabel Kesimpulan 
82,8605 147,7128 0,0228 3,84 Homogen 

Tampak dari tabel-tabel di atas bahwa harga statistik uji χ2 tidak 

melampaui harga kritik χ2 , dengan demikian dapat dikatakan bahwa sampel pada 

penelitian ini berasal dari populasi yang homogen. 

 

C. Hasil Pengujian Hipotesis 

 Data prestasi belajar kognitif dan afektif disajikan pada Tabel 27 dan 28. 

Tabel 27. Rataan dan Jumlah Rataan Prestasi Belajar Kognitif pada Materi Pokok 
Laju Reaksi 

Motivasi Belajar Tinggi Rendah Total 

Inkuiri Terpimpin-Eksperimen 25,3333 18,3333 43,6667 (A1)
Inkuiri Terpimpin-Demonstrasi 35,4762 25,1053 60,5815 (A2)

Total 60,8095 (B1) 43,4386 (B2) 104,2481 (G) 

Tabel 28. Rataan dan Jumlah Rataan Prestasi Belajar Afektif pada Materi Pokok 
Laju Reaksi 

Motivasi Belajar Tinggi Rendah Total 

Inkuiri Terpimpin-Eksperimen 9,2222 4,6667 13,8889 (A1)
Inkuiri Terpimpin-Demonstrasi 11,5238 6,6316 18,1554 (A2)

Total 20,7460 (B1) 11,2982 (B2) 32,0443 (G) 
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Kemudian dari hasil perhitungan analisis variansi dua jalan dengan sel tak 

sama (Lampiran 29 dan Lampiran 30) disajikan pada Tabel 29 dan Tabel 30.  

Tabel 29. Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama Aspek kognitif. 

Sumber JK Dk RK Fobs Fα Keputusan 
Metode Mengajar (A) 

Motivasi (B) 

Interaksi (AB) 

Galat 

1406,4628 

1483,3416 

55,8591 

4925,6942 

1

1

1

75 

1406,4628 

1483,3416 

55,8591 

65,6759 

21,4152 

22,5858 

0,8505 

-

3,98 

3,98 

3,98 

-

H0A Ditolak 

H0B Ditolak 

H0AB Diterima 

-

Total 7871,3578 78 - - - - 

Tabel 30. Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama Aspek Afektif. 

Sumber JK dk RK Fobs Fα Keputusan 
Metode Mengajar (A) 

Motivasi (B) 

Interaksi (AB) 

Galat 

89,4826 

438,7886 

0,5572 

609,4369 

1

1

1

75 

89,4826 

438,7886 

0,5572 

8,1258 

11,0121 

53,9993 

0,0686 

-

3,98 

3,98 

3,98 

-

H0A Ditolak 

H0B Ditolak 

H0AB Diterima 

-

Total 1138,2653 78 - - - - 

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama menyatakan bahwa terdapat pengaruh penerapan 

metode pembelajaran inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan eksperimen dan 

metode pembelajaran inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan demonstrasi 

terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok laju reaksi. Hipotesis tersebut 

diuji dengan analisis variansi dua jalan. Dari hasil analisis data diperoleh harga 

Fhitung = 21,4125 untuk aspek kognitif dan dan Fhitung = 11,0121 untuk aspek 

afektif yang melampaui harga Ftabel = 3,98, maka baik untuk prestasi kognitif 

maupun prestasi afektif H0A ditolak dan H1A diterima. Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima yaitu 

terdapat pengaruh penerapan metode pembelajaran inkuiri terpimpin yang 

dilaksanakan dengan eksperimen (A1) dan metode pembelajaran inkuiri terpimpin 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



yang dilaksanakan dengan demonstrasi (A2) terhadap prestasi belajar siswa pada 

materi pokok laju reaksi.  

 

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua menyatakan bahwa terdapat perbedaan pengaruh motivasi 

belajar terhadap prestasi belajar kimia materi pokok Laju Reaksi. Hipotesis ini 

diuji dengan analisis variansi dua jalan.  Dari hasil analisis data diperoleh harga 

Fhitung = 22,5858 untuk aspek kognitif dan F hitung = 142,7980 untuk aspek afekif 

yang melampaui harga Ftabel = 3,98, maka baik untuk prestasi kognitif maupun 

prestasi afektif H0B ditolak dan H1B diterima. Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima yaitu 

terdapat pengaruh antara motivasi belajar tinggi (B1) dan motivasi belajar rendah 

(B2) terhadap prestasi belajar kimia materi pokok Laju Reaksi.  

 

3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa terdapat interaksi antara metode 

pembelajaran inkuiri terpimpin dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi 

belajar siswa pada materi pokok Laju Reaksi. Hipotesis ini diuji dengan analisis 

variansi dua jalan.  Dari hasil analisis data diperoleh harga Fhitung = 0,8505 untuk 

aspek kognitif dan Fhitung = 0,0686 untuk aspek afektif yang melampaui harga 

Ftabel = 3,98, maka baik untuk prestasi kognitif maupun prestasi afektif H0AB 

diterima dan H1AB ditolak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak karena tidak ada interaksi pengaruh 

penggunaan metode inkuiri terpimpin (A) dan motivasi belajar (B) terhadap 

prestasi belajar siswa pada materi pokok Laju Reaksi.  

 

D. Pembahasan Hasil Analisis Data 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui   pengaruh penggunaan metode 

pembelajaran inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan eksperimen dan metode 

pembelajaran inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan demonstrasi terhadap 

prestasi belajar siswa,  pengaruh antara motivasi belajar kategori tinggi dan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



motivasi belajar kategori rendah terhadap prestasi belajar siswa, interaksi 

pengaruh penggunaan metode pembelajaran inkuiri terpimpin yang dilaksanakan 

dengan eksperimen dan metode pembelajaran inkuiri terpimpin yang dilaksanakan 

dengan demonstrasi dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa pada 

materi pokok Laju Reaksi. Adapun yang menjadi sample dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas XI IA 1 sebagai kelas eksperimen inkuiri terpimpin yang 

dilsaksanakan dengan eksperimen dan kelas IA 2 sebagai kelas eksperimen inkuiri 

terpimpin yang dilaksanakan dengan demonstrasi. 

Sebelum dilakukan pembelajaran materi pokok Laju Reaksi, terlebih 

dahulu dilakukan tes awal atau pretest untuk mengetahui kemampuan kognitif dan 

afektif awal siswa sebelum memperoleh perlakuan. Setelah pembelajaran selesai 

dilakukan tes akhir atau postest untuk mengetahui kemampuan kognitif dan 

afektif. Untuk mengetahui kemampuan psikomotor siswa dilakukan penilaian 

unjuk kerja siswa pada waktu melaksanakan kegiatan eksperimen maupun 

demonstrasi di laboratorium. 

Hasil analisis variansi dua jalan untuk aspek kognitif dan afektif seperti 

diuraikan di depan, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan 

metode pembelajaran inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan eksperimen dan 

metode pembelajaran inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan demonstrasi 

serta terdapat pengaruh antara motivasi belajar kategori tinggi dan motivasi 

belajar kategori rendah terhadap prestasi belajar siswa. Selain itu juga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi antara metode inkuiri terpimpin 

dengan eksperimen dan dengan demonstrasi dengan motivasi belajar terhadap 

prestasi belajar kimia khususnya pada materi pokok Laju Reaksi 

 Berdasarkan data rerata prestasi seperti yang tercantum dalam Tabel 27 

dan Tabel 28 dapat disimpulkan bahwa penerapan metode inkuiri terpimpin yang 

dilaksanakan dengan demonstrasi menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik 

pada materi pokok Laju Reaksi dibandingkan dengan penerapan metode 

pembelajaran inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan eksperimen. Selain itu 

juga dapat disimpulkan bahwa siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dapat 
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mencapai prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang 

motivasi belajarnya rendah.  

 Penelitian yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Arni Hertina 

(2006). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai 

perbandingan hasil belajar siswa yang menggunakan metode eksperimen dan 

metode demonstrasi dalam aplikasi konsep struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. 

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa hasil belajar kognitif siswa yang 

menggunakan metode eksperimen lebih baik dibandingkan siswa yang 

menggunakan metode demonstrasi, sedangkan hasil belajar afektif siswa yang 

menggunakan metode demonstrasi lebih baik dibandingkan siswa yang 

menggunakan metode eksperimen.  

 Diana Setiyaningsih (2004) melakukan penelitian yang salah satu 

tujuannya ialah untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara prestasi belajar 

kimia siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan siswa yang mempunyai 

motivasi belajar rendah. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

bahwa siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi mempunyai prestasi belajar 

yang lebih baik dibandingkan siswa yang motivasi belajarnya rendah. 

 Pada proses belajar mengajar dengan metode inkuiri terpimpin siswa 

diajak untuk secara aktif menemukan dan mengembangkan konsep dengan 

bimbingan dari guru. Metode inkuiri terpimpin cocok diterapkan untuk 

mengajarkan materi pokok yang memungkinkan siswa untuk melakukan 

penelitian, salah satunya ialah materi pokok Laju Reaksi, khususnya sub materi 

pokok Faktor-faktor yang  Mempengaruhi Laju Reaksi. Untuk dapat menemukan 

konsep melalui metode inkuiri terpimpin siswa dapat diajak untuk melakukan 

kegiatan eksperimen maupun kegiatan demonstrasi. 

 Dalam penerapan metode inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan 

eksperimen siswa diharapkan dapat menemukan konsep dengan cara melakukan 

percobaan secara langsung dengan bimbingan dan arahan dari guru. Dengan 

melakukan pengamatan secara langsung maka hasil belajar yang diperoleh siswa 

akan bertahan lama. Akan tetapi disamping kelebihannya tersebut, metode 

eksperimen memiliki beberapa kelemahan, salah satunya adalah adanya 
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kemungkinan kegagalan dalam bereksperimen yang berakibat pada kesalahan 

dalam penarikan kesimpulan. Hal ini akan mengakibatkan penemuan konsep yang 

salah.  Kurang berpengalamannya siswa dalam melaksanakan eksperimen juga 

akan berpengaruh pada konsep yang diperoleh siswa.  

 Melalui metode demonstrasi siswa hanya mengamati secara jelas suatu 

proses tanpa melakukan percobaan sendiri secara langsung, hanya beberapa orang 

siswa saja yang melakukan percobaan, sedangkan siswa yang lain sebagai 

pengamat. Dengan metode demonstrasi kegagalan dalam percobaan dapat 

diminimalkan. Peran guru sebagai pembimbing dalam kegiatan demonstrasi dapat 

dioptimalkan karena guru hanya harus fokus pada satu kegiatan percobaan saja. 

Sedangkan pada kegiatan eksperimen guru harus memberikan perhatian kepada 

seluruh kelompok yang sedang melaksanakan kegiatan eksperimen, hal ini kadang 

sulit dilakukan mengingat jumlah kelompok yang melakukan percobaan cukup 

banyak. 

 Pada kelas inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan eksperimen, 

kegiatan diskusi dilaksanakan pada pertemuan berikutnya, di mana masing-

masing kelompok mengemukakan hasil dan kesimpulan yang telah diperoleh dari 

kegiatan eksperimen. Proses penarikan kesimpulan dilakukan oleh siswa bersama 

dengan kelompoknya masing-masing dengan bimbingan dan arahan yang 

diberikan oleh guru sesaat setelah selesainya kegiatan eksperimen. Adanya selang 

waktu antara kegiatan eksperimen dan diskusi ini dapat menyebabkan siswa lupa 

akan apa yang telah diperoleh selama kegiatan eksperimen. Proses penarikan 

kesimpulan dan penyusunan konsep yang dilakukan di luar bimbingan dan arahan 

secara langsung dari guru dimungkinkan dapat menyebabkan kesalahan dalam 

penarikan kesimpulan dan penemuan konsep. 

 Kegiatan diskusi pada kelas inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan 

demonstrasi dilaksanakan pada akhir setiap judul percobaan. Setiap 

menyelesaikan satu judul percobaan akan langsung diikuti oleh kegiatan diskusi, 

dengan demikian ingatan siswa masih sangat segar pada saat siswa diminta untuk 

menarik kesimpulan dan menyusun konsep. Di samping itu proses penarikan 

kesimpulan dan penemuan konsep benar-benar dilakukan dibawah bimbingan 
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guru secara langsung sehingga kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam 

menarik kesimpulan dan menyusun konsep dapat diminimalkan. 

 Berdasarkan hasil analisis variansi dua jalan yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa ada perbedaan pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar kimia khususnya pada materi pokok Laju Reaksi. Motivasi belajar adalah 

dorongan-dorongan yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan / tingkah laku 

seseorang dalam melaksanakan kegiatan belajar. Motivasi belajar memegang 

peranan penting dalam memberikan gairah atau semangat belajar, sehingga siswa 

yang bermotivasi belajar tinggi memiliki energi lebih banyak untuk belajar 

dibandingkan dengan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah. Seseorang 

yang mempunyai motivasi belajar tinggi memiliki rasa ingin tahu yang besar, 

dapat berpikir kreatif, ingin selalu berperan, tidak mudah putus asa, memiliki rasa 

percaya diri tinggi, dan mempunyai keinginan untuk memecahkan setiap 

permasalahan yang dihadapi, sehingga prestasi belajarnya cenderung lebih baik. 

Siswa yang motivasi belajarnya rendah maka cenderung kurang 

bersemangat dalam melakukan kegiatan belajar, bersikap masa bodoh, mudah 

menyerah, tidak berani mengambil resiko dan keputusan, rasa percaya dirinya 

rendah, cenderung tidak mempunyai keinginan untuk meningkatkan prestasi 

belajarnya, sehingga pada akhirnya prestasi belajarnyapun kurang baik. Jadi 

dengan adanya motivasi belajar yang tinggi dari siswa maka siswa tersebut akan 

selalu bergairah dan bersemangat dalam belajar sehingga prestasi belajarnya akan 

lebih baik dibandingkan siswa yang motivasi belajarnya rendah. 

Dalam proses pembelajaran inkuiri terpimpin baik yang dilaksanakan 

dengan eksperimen maupun demonstrasi, kegiatan berpusat pada siswa. Siswa 

dituntut untuk secara aktif  mengumpulkan data, informasi, menganalisa data, dan 

mengadakan eksperimen dengan kemampuannya sendiri di bawah bimbingan 

guru. Dengan adanya motivasi belajar yang tinggi diharapkan siswa secara suka 

rela dan bersemangat mau mengikuti kegiatan pembelajaran yang telah 

direncanakan. Siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi cenderung 

mempunyai keinginan yang besar untuk terlibat dalam menemukan dan 

memproses bahan pelajarannya serta untuk menemukan masalah dan 
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memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian prestasi belajarnya diharapkan 

lebih tinggi dibandingkan siswa yang motivasi belajarnya rendah. 

Dari hasil analisis data diketahui bahwa tidak ada interaksi antara metode 

pembelajaran inkuiri terpimpin dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi 

belajar kimia khususnya pada materi pokok Laju Reaksi. Hal ini berarti bahwa 

metode inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan eksperimen dan demonstrasi 

dapat digunakan tanpa mempedulikan tinggi rendahnya motivasi belajar yang 

dimiliki oleh siswa.  

 

E.  Pembahasan Penilaian Aspek Psikomotor 

Dalam penelitian ini penilaian prestasi psikomotor meliputi dua aspek, 

yaitu aspek unjuk kerja dan aspek umum. Hal-hal yang dinilai dalam aspek umum 

adalah sama baik untuk kelas eksperimen I maupun untuk kelas eksperimen II. 

Sedangkan untu aspek unjuk kerja adalah berbeda untuk kedua kelas tersebut.  

Aspek-aspek unjuk kerja yang dapat dinilai dari kegiatan eksperimen 

meliputi keterampilan kerja, ketelitian dalam mendapatkan hasil, penguasaan 

teknik penggunaan alat dan bahan, pengumpulan data, kemampuan meramalkan 

dan menyimpulkan. Dalam kegiatan demonstrasi tidak semua siswa dapat 

melakukan percobaan, sehingga untuk aspek keterampilan kerja, ketelitian dalam 

mendapatkan hasil, dan penguasaan teknik penggunaan alat dan bahan tidak dapat 

dinilai.  Aspek unjuk kerja yang dinilai dalam kegiatan demonstrasi meliputi sikap 

dan keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan demonstrasi. Oleh karena adanya 

perbedaan tersebut, maka untuk aspek psikomotor tidak dianalisis dengan analisis 

variansi dua jalan. 

Penilaian aspek unjuk kerja untuk kelas eksperimen I maupun kelas 

eksperimen II terdiri dari delapan butir penilaian  seperti yang tercantum dalam 

Lampiran 15 dan Lampiran 16. Data rerata nilai psikomotor masing-masing butir 

penilaian dapat dilihat pada Tabel 18. 

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa pada kelas inkuiri terpimpin 

yang dilaksanakan dengan eksperimen rerata nilai untuk butir penilaian nomor 4, 

5, 7 dan 8 ( kemampuan mengukur larutan dengan gelas ukur, melakukan 
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pemanasan zat dalam tabung reaksi dengan bunsen, memegang termometer dan 

membaca skala yang ditunjukkan termometer) relatif rendah. Hal ini 

menunjukkan bahwa penguasaan siswa terhadap keterampilan-keterampilan 

tersebut masih kurang baik. Untuk dapat mengukur larutan dengan gelas ukur dan 

untuk membaca skala yang ditunjukkan dengan termometer memang agak sulit 

dilakukan mengingat kedua hal tersebut berhubungan dengan ketepatan posisi 

mata pada saat mengamati skala yang ditunjukkan oleh termometer maupun gelas 

ukur. Kebanyakan siswa pada saat melakukan pengamatan, posisi matanya tidak 

tegak lurus dengan skala yang ditunjuk, sehingga hasil yang diamati mungkin 

lebih atau kurang dari hasil sesungguhnya. Pada saat melakukan pemanasan zat 

dalam tabung reaksi kebanyakan siswa lalai dalam memposisikan tabung raksi. 

Ada kalanya tabung reaksi dihadapkan pada muka praktikan karena rasa 

penasaran untuk mengamati lebih dekat proses yang terjadi selama pemanasan. 

Dalam memegang termometer siswa banyak melakukan kesalahan, yaitu 

memegang termometer bukan pada tali bagian atas termometer. Selain itu ada 

kalanya tangkai termometer menyentuh dinding dan bagian dasar tabung reaksi. 

 Rerata nilai untuk butir penilaian nomor 1, 2 dan 3 ( kemampuan dalam 

memasukkan zat ke dalam tabung reaksi, mengukur waktu dengan stop watch dan 

menimbang zat) cukup tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa siswa sudah cukup 

terampil dalam melakukan hal-hal tersebut. Rerata tertinggi adalah untuk butir 

penilaian nomor 6, yaitu cara memasang tabung reaksi pada rak tabung reaksi. Hal 

ini mungkin dikarenakan untuk melaksanakan hal-hal tersebut diperlukan 

keretampilan khusus dan aturan yang rumit. 

Pada kelas inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan demonstrasi secara 

umum dapat dikatakan bahwa siswa mempunyai sikap yang baik dalam mengikuti 

kegiatan demonstrasi (nomor 1), mampu berkomunikasi dengan sesama anggota 

kelompok (nomor 4), aktif dalam mencatat hasil percobaan (nomor 5), mampu 

mengamati hasil praktikum dengan baik (nomor 7) dan secara aktif berusaha 

mengumpulkan data praktikum (nomor 8). Hal ini ditunjukkan dengan dengan 

tingginya rerata nilai yang dicapai untuk butir-butir penilaian tersebut. Dalam 

kegiatan demonstrasi guru lebih mudah dalam mengawasi dan menertibkan siswa, 
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sehingga dengan sendirinya sikap dan perilaku siswa selama kegiatan demonstrasi 

dapat terkontrol dengan baik, meski ada juga beberapa siswa yang membandel. 

Sedangkan untuk butir penilaian nomor 2, 3 dan 6 (keaktifan berpendapat, 

keaktifan dalam mengajukan pertanyaan dan kesediaan untuk menjadi 

demonstrator) rerata yang dicapai relatif rendah. Hal ini mungkin dikarenakan 

siswa masih sungkan dan malu untuk berpendapat, bertanya dan mengajukan diri 

sebagai demonstrator.  

Oleh karena tidak dianalisis dengan analisis variansi dua jalan maka agak 

sulit untuk melihat pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi psikomotor. 

Namun demikian secara umum siswa yang memiliki motivasi tinggi cenderung 

memiliki rasa ingin tahu dan semangat belajar yang lebih baik dibandingkan siswa 

yang motivasi belajarnya rendah. Dengan demikian siswa yang motivasi 

belajarnya tinggi akan memiliki ketertarikan pada hal-hal baru, sehingga dalam 

melakukan kegiatan eksperimen maupun demonstrasi akan lebih bersemangat dan 

berusaha sebaik-baiknya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan sesuai 

dengan yang diharapkan.  

 

F. Situasi Kegiatan Belajar Mengajar 

Secara umum siswa di kedua kelas cukup aktif dalam mengikuti kegiatan 

belajar mengajar. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme siswa saat menjawab 

pertanyaan yang dilemparkan maupun dalam mengajukan pertanyaan kepada 

guru. Dalam satu kelas tidak semua anak mempunyai keaktifan dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar untuk mengatasi siswa yang kurang aktif guru 

memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang sedang dibahas. 

Dengan demikian siswa akan menjadi pusat perhatian di kelas sehingga siswa 

dituntut untuk aktif. 

Untuk kelas eksperimen inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan 

eksperimen saat belajar di dalam kelas siswa cukup aktif, terlebih saat 

berlangsungnya kegiatan diskusi untuk membahas hasil eksperimen. Dari hasil 

kegiatan eksperimen tiap-tiap kelompok memiliki data percobaan masing-masing 

yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kondisi demikian memungkinkan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



timbulnya permasalahan seputar hasil eksperimen yang menarik untuk dibahas 

sehingga suasana diskusi menjadi hidup dan interaksi antara siswa dengan siswa 

maupun guru dengan siswa dapat terjalin. 

Dalam pelaksanaan kegiatan eksperimen tidak sepenuhnya dapat berjalan 

dengan lancar. Pada saat kegiatan praktikum di laboratorium suasana kelas cukup 

gaduh karena selama melakukan kegiatan eksperimen di laboratorium siswa bisa 

bergerak ke sana ke mari dengan leluasa sehingga kesempatan siswa untuk 

melakukan hal-hal lain di luar kegiatan eksperimen menjadi lebih besar. Jadi 

selama kegiatan belajar di laboratorium ada beberapa siswa yang justru 

melakukan hal-hal lain, misalnya bercanda dengan temannya. 

Untuk kelas eksperimen inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan 

demonstrasi suasana kelas pada umumnya cukup aktif. Pada saat dilaksanakan 

kegiatan diskusi untuk membahas hail percobaan suasana kelas kurang aktif jika 

dibandingkan dengan kelas inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan 

eksperimen. Hal ini dikarenakan setiap siswa di dalam kelas mempunyai data 

percobaan yang sama satu dengan yang lain, sehingga permasalahan yang timbul 

tidak terlalu banyak dan diskusi kurang hidup. Pada saat melaksanakan kegiatan 

demonstrasi di laboratorium suasana kelas cukup tenang dan terkendali karena 

sebagian besar siswa hanya duduk dan memperhatikan apa yang sedang dilakukan 

oleh temannya yang berperan sebagai demonstrator sambil mencatat data 

percobaan. Berlainan dengan kegiatan eksperimen, pada kegiatan demonstrasi 

siswa tidak dapat bergerak ke sana kemari dengan leluasa. Selama 

berlangsungnya kegiatan demonstrasi guru dapat memberikan pengawasan dan 

perhatian yang cukup menyeluruh sehingga guru lebih mudah untuk menangani 

siswa yang membandel. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian teori dan didukung adanya hasil analisis serta 

mengacu pada perumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh penerapan metode inkuiri terpimpin dengan eksperimen 

dan metode inkuiri terpimpin dengan demonstrasi terhadap prestasi belajar 

kimia khususnya pada materi pokok Laju Reaksi. 

2. Terdapat  pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar kimia 

khususnya pada materi pokok Laju Reaksi. 

3. Tidak terdapat interaksi antara metode inkuiri terpimpin dengan eksperimen 

dan dengan demonstrasi dengan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

kimia khususnya pada materi pokok Laju Reaksi. 

 

B. Implikasi 

 

1. Implikasi Teoritis

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengunaan metode inkuiri terpimpin 

yang dilaksanakan dengan eksperimen  dan demonstrasi dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa siswa yang mempunyai 

motivasi belajar tinggi mempunyai prestasi belajar  lebih tinggi dibandingkan 

prestasi belajar siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah. Oleh karena itu 

guru harus memberikan perhatian terhadap motivasi belajar siswa sebagai salah 

satu faktor penting yang berpengaruh dalam proses belajar kimia. Dengan 

memperhatikan penggunaan metode inkuiri terpimpin serta motivasi belajar, 

kiranya dapat menungkatkan prestasi belajar siswa. 
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2. Implikasi Praktis

Implikasi dari hasil penelitian ini terutama bagi guru adalah bahwa metode 

pembelajaran inkuiri terpimpin yang dilaksanakan dengan eksperimen dan 

demonstrasi dapat digunakan sebagai referensi dan acuan dalam proses 

pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai subjek pembelajaran. Mengajak 

siswa untuk dapat menemukan sendiri konsep konsep dan pengetahuan-

pengetahuan dengan memperhatikan motivasi belajar siswa. Dengan demikian 

diharapkan prestasi belajar akan optimal. 

 

C. Saran 

Sehubungan dengan adanya hasil penelitian dan implikasinya, maka 

penulis mengemukakan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian yaitu : 

1. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat sehingga akan meningkatkan 

prestasi belajar siswa, diantaranya dengan penggunaan metode pembelajaran 

Inkuiri terpimpin yang dimodifikasi dengan demonstrasi. 

2. Guru hendaknya senantiasa memperhatikan motivasi belajar siswa karena 

motivasi belajar siswa berpengaruh terhadap pencapain prestasi belajar siswa. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penggunaan metode inkuiri 

terpimpin pada pembelajaran kimia materi pokok yang lain dengan 

memperhatikan motivasi belajar siswa. 

4. Proses pembelajaran kimia hendaknya dilakukan dengan melibatkan keaktifan 

siswa sehingga kompetensi yang diharapkan tercapai 

 

.
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