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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam peningkatan kualitas SDM, pendidikan memegang peranan yang 

sangat penting. Untuk meningkatkan kualitas SDM maka kualitas pendidikan 

harus ditingkatkan. Kualitas pendidikan dapat ditingkatkan dengan 

menyempurnakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang didukung oleh 

pemerintah dan juga  seluruh elemen masyarakat. 

Sebagai salah satu perwujudan usaha penyempurnaan penyelenggaraan 

pendidikan nasional, pemerintah dalam hal ini Depdiknas selalu meningkatkan 

kualitas pendidikan, diantaranya dengan jalan pembaharuan kurikulum. Misalnya, 

dari kurikulum SMU 1994 disempurnakan dengan kurikulum 1999 dan menuju ke 

kurikulum berbasis kompetensi. Penyempurnaan kurikulum dilakukan secara 

responsif terhadap penerapan globalisasi dan otonomi daerah. Hal ini harus 

dilakukan agar sistem pendidikan nasional dapat menanggapi secara proaktif 

berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta 

tuntutan desentralisasi. Dengan cara ini, lembaga pendidikan tidak akan 

kehilangan relevansi program pengajarannya terhadap kepentingan daerah dan 

karakteristik peserta didik tetap memiliki ketentuan dalam melaksanakan 

kurikulum yang beragam. Dengan adanya penyempurnaan kurikulum, diharapkan 

dalam pengajaran tidak hanya sekedar melaksanakan pendekatan pengajaran 
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maupun model pengajaran yang telah ada dan telah biasa. Pengajaran harus 

bertindak secara menyeluruh dan sesuai dengan sasaran yang dimaksudkan, yang 

akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mengajar.   

Saat ini pemerintah menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

disemua jenjang pendidikan. Penerapan KBK saat ini menurut Unggul Sudarmo 

(2003: 1-2) setidaknya ada dua pertimbangan yang mendasari, yaitu pertama  

persaingan yang terjadi di era globalisasi terletak pada kemampuan sumber daya 

manusia, sedangkan lembaga pendidikan merupakan institusi yang memiliki 

tanggung jawab dalam menghasilkan SDM yang mampu bersaing, kedua untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ditujukan untuk menciptakan 

lulusan yang kompeten untuk membangun kehidupan diri, masyarakat, bangsa 

dan negaranya. Rumusan kompetensi dalam KBK merupakan pernyataan apa 

yang diharapkan dapat diketahui, disikapi, atau dilakukan siswa dalam setiap 

tingkatan kelas dan sekolah serta sekaligus menggambarkan kemajuan siswa yang 

dicapai secara bertahap dan berkelanjutan untuk menjadi kompeten. 

Pada KBK, siswa berperan sebagai pusat setiap kegiatan pembelajaran. 

Siswa dituntut untuk berperan aktif, mampu belajar secara mandiri, berkolaborasi 

membantu teman, mengadakan penelitian dan menilai diri untuk suatu refleksi 

tanpa adanya dominansi dari guru sehingga siswa memperoleh pengalaman secara 

langsung yang efektif.  Dengan demikian, dalam proses belajar mengajar 

diperlukan suatu metode pengajaran yang menuntut keaktifan siswa dimana 

penggunaannya disesuai dengan karakter mata pelajaran yang disampaikan.   

Menurut Sukardjo (2004: 5), metode yang dapat memberikan keaktifan 

pada siswa adalah metode eksperimen, demonstrasi, diskusi dan sejenisnya. 

Pengajaran dengan metode demonstrasi dimaksudkan seorang pengajar 

memperlihatkan suatu proses yang secara pasti belum diketahui oleh anak didik 

melalui alat pelajaran, spesimen atau sejenisnya (Winarno, 1984: 48). Pendekatan  

demonstrasi menurut Roestiyah (1991: 84) sangat menunjang proses interaksi 

belajar mengajar di kelas, perhatian siswa lebih dapat terpusatkan pada pelajaran 

yang sedang diberikan, kesalahan-kesalahan yang terjadi bila pelajaran itu hanya 
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diceramahkan dapat diatasi melalui pengamatan dan contoh konkrit sehingga 

kesan yang diterima siswa lebih mendalam dan tinggal lebih lama dalam 

ingatannya.  Metode demonstrasi memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengamati secara cermat dan memberikan gambaran secara jelas hasil 

pengamatan tersebut untuk menemukan suatu konsep 

Selain metode demonstrasi, metode lain yang dapat memberikan 

keaktifan pada siswa yaitu metode diskusi. Dalam pengajaran, yang dimaksud 

dengan metode diskusi adalah terlibatnya suatu kelompok belajar yang saling 

berinteraksi secara verbal di dalam kelas. Interaksi tersebut dapat berlangsung 

antara siswa dengan siswa atau siswa dengan guru (Mulyati Arifin, 1995: 116). 

Penggunaan metode diskusi bukan saja sebagai salah satu cara menyampaikan 

materi pelajaran yang bersifat problematis, tetapi juga untuk mengembangkan 

keterampilan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. 

Ilmu kimia secara umum merupakan mata pelajaran yang sulit dan 

sebagian besar bersifat beruntun dan berurutan, artinya terdapat hubungan yang 

sangat erat antara konsep yang satu dengan konsep yang lain. Seorang siswa akan 

dapat menguasai konsep baru dengan baik jika siswa tersebut telah dapat 

menguasai konsep sebelumnya yang menjadi dasar dari konsep yang baru. 

Materi pokok Laju Reaksi meliputi sub materi pokok yaitu Konsep Laju 

Reaksi, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laju Reaksi, Teori Tumbukan dan 

Persamaan Laju Reaksi. Khusus pada sub materi pokok Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Laju Reaksi terdapat konsep yang memerlukan pengamatan siswa 

sehingga diharapkan siswa dapat mengamati gejala-gejala yang terjadi, dapat 

mengumpulkan data dan menganalisa serta menarik kesimpulan sehingga akan 

diperoleh konsep-konsep yang bersifat bukan hanya hafalan saja. Meskipun 

demikian, sub materi pokok Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laju Reaksi juga 

merupakan konsep yang banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga 

dapat pula diterapkan metode diskusi dan diharapkan metode ini dapat berjalan 

dengan baik. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penelitian 

ini mengambil judul “Studi Komparasi Pembelajaran Kimia Menggunakan 
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Metode Demonstrasi dan Metode Diskusi Presentasi terhadap Prestasi 

Belajar Materi Pokok Laju Reaksi Siswa Kelas XI IPA Semester Ganjil SMA 

MTA SURAKARTA Tahun Pelajaran 2005/2006”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat 

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah pembelajaran dengan metode demonstrasi sesuai untuk materi pokok 

Laju Reaksi? 

2. Apakah pembelajaran dengan metode diskusi presentasi sesuai untuk materi 

pokok Laju Reaksi? 

3. Apakah penggunaan metode demonstrasi dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa pada materi pokok Laju Reaksi? 

4. Apakah penggunaan metode diskusi presentasi dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa pada materi pokok Laju Reaksi? 

5. Bagaimanakah perbedaan pencapaian prestasi belajar siswa yang 

menggunakan metode demonstrasi dan metode diskusi presentasi pada pokok 

bahasan Laju Reaksi? 

6. Apakah pembelajaran dengan metode diskusi demonstrasi dapat memberikan 

prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan dengan metode diskusi 

presentasi? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar permasalahan yang dikaji 

dapat terarah dan mendalam, maka dalam penelitian ini hanya membatasi pada 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Metode mengajar yang digunakan dibatasi pada metode demonstrasi dan 

metode diskusi presentasi. 

2. Metode demonstrasi hanya dikenakan pada sub materi pokok Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi Laju Reaksi. 

3. Materi yang diberikan dibatasi pada materi pokok Laju Reaksi. 
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4. Prestasi belajar ditinjau dari aspek kognitif. 

5. Siswa dalam penelitian ini adalah siswa SMA MTA Surakarta kelas XI IPA 

semester ganjil tahun pelajaran 2005/2006.  

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas maka 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : ”Apakah pembelajaran dengan 

metode demonstrasi dapat memberikan prestasi belajar yang lebih baik 

dibandingkan metode diskusi presentasi pada materi pokok Laju Reaksi?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk : ”Mengetahui bahwa prestasi belajar pada pembelajaran 

dengan metode demonstrasi lebih baik dibandingkan dengan metode diskusi 

presentasi pada materi pokok Laju Reaksi.” 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan : 

1. Informasi mengenai alternatif pemilihan metode pengajaran yang tepat dalam 

pengajaran IPA khususnya Kimia. 

2. Masukan yang penting dalam peningkatan mutu pendidikan khususnya dalam 

proses belajar mengajar Kimia di sekolah. 

3. Sumbangan dalam usaha peningkatan mutu SDM yang dihasilkan oleh 

instansi pendidikan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Studi Komparasi 

a. Studi 

Studi berasal dari kata “study”, yang artinya belajar, mempelajari 

(Wojowasito, Purwadarminto, 1982: 194). Dalam skripsi ini studi berarti 

mempelajari. 

b. Komparasi 

Komparasi berasal dari bahasa Inggris “comparation”, yang artinya 

perbandingan. 

Jadi studi komparasi merupakan suatu kegiatan untuk mempelajari dua 

atau lebih hal yang akan dibandingkan. 

 

2. Belajar  

Menurut Ausebel, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi. 

Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran 

disajikan pada siswa, melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi kedua 

menyangkut bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur 

kognitif yang telah ada (Ratna Wilis Dahar, 1989: 110). 

 W.S. Winkel (1991: 53) menyatakan bahwa belajar adalah suatu aktifitas 

mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan dan nilai sikap. Perubahan ini bersifat relatif konstan dan berbekas. 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada 

diri seseorang, perubahan sebagai proses belajar dapat ditunjukkan dalam 

berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah 

laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan serta perubahan aspek-aspek lain yang 

ada pada individu yang belajar (Nana Sudjana, 1985: 5).   
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Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk menghasilkan kecakapan, 

kepandaian, keterampilan dan juga perubahan tingkah laku dengan mengaitkan 

informasi yang diperolehnya. 

 

3. Prestasi Belajar 

Menurut Peter Salim (1991: 190), prestasi belajar adalah hasil yang 

dicapai dari yang telah dilakukan. Prestasi belajar adalah penguasaan 

pengetahuan, keterampilan terhadap mata pelajaran dengan dibuktikan melalui 

tes.  

Menurut Saifudin Azwar (1987: 3), prestasi belajar merupakan hasil 

maksimum yang dapat dicapai akibat kemampuan dalam diri seseorang untuk 

melakukan belajar, baik berupa angka, huruf serta tindakan yang mencerminkan 

hasil belajar yang dicapai dalam periode tertentu. 

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

merupakan kecakapan nyata sebagai hasil yang dicapai oleh siswa selama 

mengikuti proses belajar mengajar dalam periode tertentu.  

Prestasi belajar memberikan informasi seberapa banyak siswa dapat 

menguasai pelajaran yang diberikan selama proses belajar mengajar berlangsung. 

Informasi ini dapat diketahui dari alat ukur, baik yang berupa tes maupun non tes 

dalam suatu proses evaluasi. Dengan alat ukur ini dapat diketahui seberapa jauh 

penguasaan konsep pelajaran yang telah diserap siswa. 

Hasil belajar tergantung dari apa yang dipelajari, bagaimana pelajaran itu 

dipelajari, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar tiap orang tidak selalu 

sama, maka hasil belajar tiap-tiap orang akan berbeda (Tabrani Rusyan, dkk., 

1989: 60). Adapun faktor-faktor itu dapat digolongkan sebagai berikut : 

a. Faktor dari dalam (internal) 

Faktor ini timbul dari dalam anak sendiri, seperti kecerdasan, minat, bakat, 

motivasi, latihan dan faktor pribadi. 

b. Faktor dari luar (eksternal)  
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Faktor ini datang dari luar diri anak, misalnya hubungan guru dengan murid, 

antar murid, metode mengajar, kurikulum, media pendidikan, faktor keluarga 

dan faktor dari masyarakat.              

Menurut Zainal Arifin (1990: 3-4), prestasi belajar mempunyai beberapa 

fungsi utama yaitu sebagai berikut : 

a. Indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah dikuasai anak didik 

b. Lambang pemuasan hasrat ingin tahu (Curiousity) 

c. Bahan informasi dalam inovasi pendidikan 

d. Indikator intern dan ekstern dari suatu institusi pendidikan 

e. Indikator terhadap materi pendidikan yang dapat diserap oleh anak didik 

 

4. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

Telah lama upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan bangsa 

Indonesia, namun sampai saat ini hasilnya belum memuaskan. Salah satu cara 

yang diyakini akan mampu meningkatan mutu lulusan SMU adalah penerapan 

kurikulum berbasis kompetensi (KBK) di sekolah (Depdiknas, 2003: 1). 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dapat diartikan sebagai suatu 

konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan 

(kompetensi) tugas-tugas standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat 

dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi 

tertentu (E. Mulyasa, 2003: 39). 

Beberapa karakteristik KBK menurut Sudarmo (2004: 2-3) adalah 

sebagai berikut : 

a. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual 

maupun klasikal. 

b. Berorientasi pada hasil belajar (learning out comes) dan keberagaman. 

c. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang 

bervariasi. 

d. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang 

memenuhi unsur edukatif. 
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e. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan  

atau pencapaian suatu kompetensi. 

Di dalam KBK dikenal istilah kompetensi. KBK menekankan pada 

ketercapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun klasikal. Menurut    

E. Mulyasa (2003: 37-38), kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, 

keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan 

bertindak.  

Kompetensi merupakan hasil akhir yang harus dimiliki oleh siswa setelah 

mempelajari seperangkat materi ajar yang bersifat komprehensif pada aspek 

kognitif, afektif maupun psikomotor. Dengan demikian kompetensi merupakan 

prestasi belajar yang diperoleh tidak hanya dari aspek kognitif saja tetapi juga dari 

aspek afektif dan psikomotor. 

a. Aspek kognitif 

Aspek kognitif dalam pembelajaran ditunjukkan dengan kemampuan 

intelektual seseorang. Perilaku kognitif seseorang dapat berupa keterampilan yang 

dapat diamati, antara lain pemahaman informasi, pengelolaan gagasan, penilaian 

terhadap informasi atau perilaku. Keterampilan kognitif diatur ke dalam enam 

tingkatan, yaitu dari yang terendah (knowledge) hingga yang tertinggi 

(evaluation). Secara keseluruhan, keenam tingkatan keterampilan kognitif dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Evaluasi  
(Evaluation) 

Mengevaluasi nilai suatu informasi 

Sintesis 
(Synthesis) 

Membangun suatu pola dari bagian-
bagian yang berbeda 

Analisis 
(Analysis) 

Menganalisis/memisahkan informasi 
untuk pemahaman yang lebih baik 

Aplikasi 
(Application) 

Menerapkan pemgetahuan dalam situasi 
baru 

Pemahaman 
(Comprehension) 

Memahami informasi 

 

Pengetahuan 
(Knowledge) 

Mengingat kembali (recall) 
data/informasi 
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b. Aspek afektif 

Ranah pembelajaran afektif (affective lerning domain) berkaitan dengan 

perasaan, emosi atau respon siswa terhadap pengalaman belajarnya (lerning 

experience) perilaku yang terkait dengan emosi ini juga memiliki 5 tingkatan, 

mulai dari yang paling sederhana hingga yang kompleks seperti tertuang dalam 

gambar berikut ini : 

Internalisasi nilai 
(Internalizing values) 

Perilaku yang dikendalikan oleh 
sistem nilai 

Pengaturan 
(Organization) 

Pengaturan nilai sesuai dengan 
urutan prioritas 

Menilai 
(Valuing) 

Penilaian terhadap seseorang 

Merespon terhadap suatu 
fenomena (Responding to 
phenomena) 

Partisipasi aktif dalam 
pembelajaran 

 

Menerima fenomena  
(Receiving phenomena) 

Suatu kesadaran, keinginan 
untuk mendengarkan 

 

c. Aspek psikomotorik 

Ranah psikomotor berkaitan dengan penggunaan keterampilan motor 

dasar, koordinasi dan pergerakan fisik. Kemampuan siswa untuk melakukan 

keterampilan psikomotor dipengaruhi oleh ketepatan, kecepatan, jarak dan teknik . 

Keterampilan psikomotor meliputi 7 kategori seperti tertuang dalam gambar 

berikut ini : 

Keaslian 
(Origination) 

Kemampuan siswa untuk menciptakan pola-
pola pergerakan baru 

Adaptasi 
(Adaptation) 

Kemampuan siswa untuk memodifikasi 
keterampilan motor untuk menyesuaikan situasi 
baru 

Complex Overt 
Response 

Tahap antara dalam mempelajari keterampilan 
belajar yang kompleks 

Mekanisme 
(Mechanism) 

Kemampuan untuk melakukan keterampilan 
motor yang kompleks 

Respon terbimbing 
(Guided Response) 

Tahap awal dalam mempelajari suatu 
keterampilan yang kompleks termasuk meniru 
(imitation) 

Set Kesiapan siswa untuk melakukan suatu kegiatan 

 

Persepsi 
(Perception) 

Kemampuan untuk menggunakan sensorik 
untuk membantu aktivitas fisik 
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Baedhowi (2005: 16-17) menyatakan kenyataan selama ini menunjukkan 

bahwa ketrampilan kognitiflah yang banyak dikembangkan karena berbagai 

alasan, antara lain : 

1) yang paling mudah diajarkan maupun dipelajari,  

2) tidak sulit/kompleks dan tidak harus memerlukan banyak alat bantu, media 

dan alat peraga penunjang,  

3) evaluasinyapun sederhana.                

Kompetensi dapat dikenali melalui sejumlah hasil belajar dan 

indikatornya yang dapat diukur dan diamati. Siswa dapat dikatakan kompeten 

apabila telah mencapai ketuntasan dalam belajar. Kompetensi dapat dicapai 

melalui pengalaman belajar yang dikaitkan dengan bahan kajian dan materi ajar 

secara kontekstual. 

 

5. Metode Pengajaran 

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 

menyenangkan (Mulyani Sumantri dan Johar Permana, 2001: 114). 

Metode mengajar yang dapat diterapkan dalam PBM sangat banyak 

ragam dan macamnya. Penggunaan metode mengajar ditekankan pada 

kesesuaiannya dengan materi pelajaran yang akan diajarkan agar PBM menjadi 

efektif dan efisien. Bruner (1960) dalam Mulyati Arifin (1995: 76) menyarankan 

agar dalam pengajaran siswa dapat berpartisipasi secara aktif dengan konsep-

konsep dan prinsip dan melakukan eksperimen-eksperimen yang memberi 

kesempatan siswa untuk menemukan prinsip-prinsip sendiri.  

a. Metode Demonstrasi 

Demonstrasi atau peragaan adalah cara pengajaran yang memerlukan alat 

bantu tertentu agar ilmu pengetahuan yang diberikan dapat segera dipahami oleh 

siswa sehingga siswa diharapkan dapat menyerap dengan baik apa yang diberikan 

oleh pengajar (Soekartiwi, 1995: 18-19). Sedang menurut Muhibbin Syah (1995: 

209) metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara        
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memperagakan barang, kejadian dan urutan melakukan suatu kejadian, baik secara 

langsung  maupun penggunaan media yang relevan dengan pokok bahasan dan 

materi yang sedang disajikan. 

Tujuan pokok penggunaan metode demonstrasi dalam proses belajar 

mengajar memiliki arti penting yaitu untuk menghindari verbalisme. Verbalisme 

timbul apabila guru hanya menginformasikan konsep dan fakta dalam bentuk 

kata-kata baik lisan maupun tulisan tanpa menjelaskan lebih lanjut.  

Metode demonstrasi biasanya diaplikasikan dengan alat-alat bantu seperti 

benda-benda miniatur, gambar, perangkat alat-alat laboratorium dan lain-lain. 

Guru dan siswa dapat menggambarkan objek, membuat skema peragaan konsep 

serta fakta yang memungkinkan. 

Alasan menggunakan metode demonstrasi, yaitu : 

1) Tidak semua topik dapat diterangkan melalui penjelasan saja 

2) Sifat pelajaran yang menuntut diperagakan 

3) Tipe belajar peserta didik yang berbeda, ada yang kuat visual, tetapi lemah 

dalam auditif dan motorik ataupun sebaliknya. 

4) Memudahkan mengajarkan suatu cara kerja atau prosedur 

Adapun tujuan penggunaan metode demonstrasi adalah : 

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

dikuasai peserta didik 

2) Mengkonkritkan informasi atau penjelasan kepada peserta didik 

3) Mengembangkan kemampuan pengamatan pandangan dan penglihatan para 

peserta didik secara bersama-sama 

Kelebihan dari metode demonstrasi adalah sebagai berikut : 

1) Membuat pelajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkrit dan menghindari 

verbalisme 

2) Memudahkan peserta didik memahami bahan pelajaran 

3) Proses pengajaran akan lebih menarik 

4) Merangsang peserta didik untuk lebih aktif mengamati dan dapat mencobanya 

sendiri 
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5) Dapat disajikan bahan pelajaran yang tidak dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode yang lain. 

Keterbatasan metode ini adalah : 

1) Memerlukan keterampilan guru secara khusus 

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

dikondisikan dan waktu untuk mendemonstrasikan sesuatu 

3) Memerlukan waktu yang banyak 

4) Memerlukan kematangan dalam perencanaan atau persiapan 

Persiapan yang dilakukan dengan metode demonstrasi ini adalah sebagai 

berikut : 

1) Menentukan tujuan demonstrasi 

2) Menyiapkan prosedur demonstrasi 

3) Menyiapkan lembar pengamatan 

4) Menyiapkan alat dan bahan 

5) Menyiapkan pertanyaan untuk didiskusikan yang menentukan siswa ke arah 

pengembangan berfikir proses. 

 

b. Metode Diskusi  

Dalam pengajaran, yang dimaksud dengan metode diskusi adalah 

terlibatnya suatu kelompok belajar yang saling berinteraksi secara verbal di dalam 

kelas. Interaksi tersebut dapat berlangsung antara siswa dengan siswa atau siswa 

dengan guru ( Mulyati Arifin, 1995: 116). 

Penggunaan metode diskusi bukan saja sebagai salah satu cara 

menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik yang bersifat problematik, 

tetapi juga melatih anak dalam kehidupan sehari-hari untuk mengembangkan 

keterampilan berkomunikasi dan membentuk kompetensi-kompetensi sosial yang 

dibutuhkan (Mulyani Sumantri dan Johar Permana, 1995: 2001). 

Tujuan menggunakan  metode diskusi adalah : 

1) Meningkatkan interaksi antara siswa-siswa, siswa-guru sebagai alternatif 

penyampaian pengajaran yang biasanya berlangsung satu arah. 

2) Meningkatkan hubungan personal. 
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3) Meningkatkan ketrampilan siswa dalam berpikir, berbicara, menyampaikan 

pendapat di depan kelas.          

 (Mulyati Arifin, 1995: 116) 

Metode diskusi tepat digunakan bila : 

1) Siswa berada di tahap menengah atau tahap akhir proses belajar mengajar. 

2) Pelajaran formal atau magang. 

3) Perluasan pengetahuan yang telah dikuasai siswa. 

4) Belajar mengidentifikasi dan memecahkan masalah serta mengambil 

keputusan. 

5) Membiasakan siswa berhadapan dengan berbagai pendekatan, interpretasi, dan 

kepribadian. 

6) Menghadapi masalah secara berkelompok. 

7) Membiasakan siswa untuk berargumentasi dan berfikir rasional. 

     (Martinis Yamin, 2004: 70) 

Keuntungan penggunaan metode diskusi : 

1) Dapat meningkatkan rasa toleransi siswa 

2) Memperluas wawasan dengan saling tukar ide 

3) Meningkatkan ketrampilan proses secara aktif 

4) Mendorong siswa untuk menemukan dan mengemukakan sendiri 

pendapatnya, tidak mengikuti saja apa yang dikatakan oleh guru atau dari 

buku ajar 

5) Pemahaman konsepnya menjadi lebih baik 

6) Mendorong siswa untuk mengidentifikasi masalah sendiri dan mengutarakan 

pemecahan masalahnya 

7) Meningkatkan  kemampuan dalam kepemimpinan , organisasi, dan iniisiatif 

8) Maningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai dari berbagai suku dan 

kebudayaan yang latar belakangnya berbeda 

(Mulyati Arifin, 1995: 117) 
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Keterbatasan metode diskusi : 

1) Menyita waktu lama dan jumlah siswa harus sedikit 

2) Mempersyaratkan siswa memiliki latar belakang yang cukup tentang topik 

atau masalah yang didiskusikan. 

3) Metode ini tidak tepat digunakan pada tahap awal proses belajar bila siswa 

baru diperkenalkan kepada bahan pembelajaran baru 

4) Apatis bagi siswa yang tidak terbiasa berbicara dalam forum 

(Martinis Yamin, 2004: 70) 

Cara mempersiapkan diskusi yang efektif : 

1) Merumuskan tujuan khusus yang akan didiskusikan 

2) Menyelidiki dan mempertimbangkan apakah metode ini tepat untuk dipakai 

3) Mempersiapkan bahan-bahan sesuai dengan tujuan khusus yang hendak 

dicapai dalam diskusi 

4) Guru hendaknya mempersiapkan diri sebagai pimpinan diskusi dari segala 

kemungkinan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi 

5) Mengusahakan agar setiap murid mendapat giliran berbicara dan 

mengemukakan pendapatnya. 

    (Imansyah Alipandie, 1984: 83-84) 

 

c. Presentasi 

Kegiatan mempresentasikan atau menyajikan materi yang akan diajarkan 

merupakan upaya menindak lanjuti tugas membaca dan memahami materi 

pelajaran. Dengan tugas ini siswa akan mendapatkan pengalaman belajar dan 

siswa akan aktif dalam PBM. Kegiatan mempresentasikan materi juga merupakan 

upaya dalam membantu siswa semakin ingat terhadap materi pelajaran yang telah 

dipelajarinya. Hal tersebut juga sesuai dengan kaidah pelajaran yaitu : “The Law 

of Recitation” (kaidah penderesan). Kaidah ini menjelaskan bahwa bahan 

pelajaran dapat diingat secara lebih cepat kalau bahan itu didaras (yaitu diucapkan 

secara keras pada selang waktu-waktu tertentu selama proses menghafal) (The 

Liang Gie, 1989: 159). 
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Dengan demikian kegiatan mempresentasikan merupakan kegiatan yang 

dapat membantu siswa untuk memahami dan mengingat terhadap suatu bahan 

pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya, sehingga dengan semakin memahami 

dan mengingat suatu pelajaran akan memberikan suatu kesiapan pada siswa dalam 

mengikuti PBM. Dalam kegiatan ini setidaknya siswa akan mengetahui dan 

memahami  isi suatu pelajaran. 

 

d. Metode Diskusi Presentasi 

Metode diskusi presentasi merupakan perpaduan antara metode diskusi 

dan presentasi. Pelaksanaan metode ini pertama-tama siswa mendiskusikan 

dengan kelompoknya mengenai satu sub materi pokok. Dalam diskusi tersebut 

disusun sebuah makalah yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. 

Setelah presentasi selesai, siswa dari kelompok lain mengajukan pertanyaan yang 

kemudian didiskusikan bersama.  

 

6.  Laju Reaksi 

Laju reaksi adalah salah satu materi pokok bidang studi ilmu kimia, 

dimana menurut kurikulum berbasis kompetensi (kurikulum 2004) diajarkan 

kepada siswa SMA kelas XI semester I. 

Adapun materi pokok materi ini terdiri atas sub materi pokok 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. 
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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
D
D

,  atau v  = + 
[ ]
t
P
D
D

           

Dengan :    R = pereaksi (reaktan) 

        P = produk 

             v  = laju reaksi (molL-1det-1 atau Mdet-1) 

         t = waktu reaksi 

       [ ]RD  = perubahan konsentrasi molar pereaksi 

       [ ]PD  = perubahan konsentrasi molar produk 

     -
[ ]
t
R
D
D

 = besarnya pengurangan konsentrasi molar salah satu pereaksi dalam 

satu satuan waktu  

      +
[ ]
t
P
D
D

= 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. 

52ONv = -
[ ]

t

ON

D
D 52  Mdet-1,   

 2NOv     = +
[ ]

t
NO
D

D 2  Mdet-1,   

2Ov        = +
[ ]

t
O
D

D 2  Mdet-1 
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Contoh : 

Diketahui reaksi DCBA 223 +®+  

Jika konsentrasi awal A = 1,000 M, setelah selang waktu 1 menit ternyata        

[ ]A = 0,998 M, maka besarya laju reaksi A pada saat tersebut adalah : 

n A = 
[ ]
t
A

D
D-

 = 
[ ] [ ]}{

12

12

tt

AA

-
--

 = 
}{

menit
M

01
000,1998,0

-
-

  

                                                  =  0,002 Mmenit-1  

      = 2´10-3Mmenit-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

D
D 52  = +

4
1 [ ]

t
NO
D

D 2  = + 
[ ]

t
O
D

D 2  

 

Secara umum untuk reaksi, 

sDrCqBpA +®+  

dapat dinyatakan sebagai : 

[ ] [ ] [ ] [ ]
t
D

st
C

rt
B

qt
A

p D
D

+=
D
D

+=
D
D

-=
D
D

-
1111

 

 

Contoh : 

Pada reaksi  2NO2(g)           2NO(g)  +  O2(g), 

terdapat hubungan : 

[ ] [ ] [ ]
t

O
t

NO
t

NO
D

D
+=

D
D

+=
D

D
- 22

2
1

2
1

,     atau     

[ ] [ ] [ ]
t

O
t

NO
t

NO
D

D
+=

D
D

+=
D

D
- 22 2   
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Jika pada kondisi tersebut besarnya pengurangan konsentrasi NO2 pada 

satu satuan waktu adalah 1113
104 ---´ smolL , maka : 

[ ]
=

D
D

-
t

NO2 1113
104 ---´ smolL  

[ ]
t

NO
D

D
+   = 

[ ]
=

D
D

-
t

NO2 1113
104 ---´ smolL  

 
[ ]

t
O
D

D
+ 22   = 

[ ]
t

NO
D

D
+ = 1113

104 ---´ smolL  

   
[ ]

t

O

D
D

+ 2 = 1113
102 ---´ smolL  

 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laju Reaksi 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi, yaitu : 

1). Luas permukaan sentuh 

 Luas permukaan (total) zat padat akan bertambah jika ukurannya diperkecil, 

makin luas permukaan sentuh, reaksi makin cepat. 

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).  
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c. Teori Tumbukan 

Teori menyatakan bahwa reaksi berlangsung sebagai hasil tumbukan 

antar partikel pereaksi. Akan tetapi, tidak setiap tumbukan menghasilkan reaksi 

melainkan hanya tumbukan antar partikel yang memiliki energi cukup serta arah 

tumbukan yang tepat.  

Tumbukan yang menghasilkaan 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. 

 

  
        

   E        E 
   N            Ea       N           Ea 
   E        E         produk 

   R  R _____------------------     R P  ----------------------- 
   G      pereaksi       ED     produk    G             ED  
    I  P  ----------------------________                             I R  ___---------------------------------- 
                  pereaksi  
                       Jalan reaksi     Jalan reaksi 
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 

luas permukaan, semakin luas permukaan semakin banyak tumbukan reaksi 

semakin cepat. 

 

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



 21 

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     Suhu T2>T1   
 a 
 k 
 s      

i              
 

              m 
               o          

l 
     Ek                

Gambar 3. Distribusi Molekul Gas Menurut Energi Kinetiknya. 
 

Gambar di atas menunjukkan bahwa pada suhu yang lebih tinggi, T2, 

distribusi energi melebar. Energi kinetik molekul rata-rata meningkat, dan lebih 

banyak molekul yang memiliki energi lebih besar dari energi aktivasi, sehingga 

laju reaksi bertambah besar.  

3).  Pengaruh Katalisator 

Katalisator mempercepat reaksi karena dapat menurunkan energi 

pengaktifan. Perubahan energi potensial pada suatu reaksi eksoterm dengan dan 

tanpa katalisator diberikan pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Diagram Energi Reaksi  A + B            AB dengan Katalisator dan 

Tanpa Katalisator. 
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Gambar 4 menunjukkan bahwa katalisator (C) menurunkan energi 

pengaktifan dari suatu reaksi , tetapi tidak merubah ED  reaksi itu. Katalisator 

juga manurunkan energi pengaktifan reaksi maju dan reaksi baik dengan jumlah 

yang sama. 

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.  

Berikut disajikan reaksi tanpa dan dengan katalisator secara umum : 

a) Tanpa Katalisator : 

   A   +   B                     AB       (lambat) 

b) Dengan Katalisator : 

(1)   A      +   K                  AK                 (cepat) 

(2)   AK   +   B                  AB   +   K      (cepat) 
 

d. Persamaan Laju dan Orde Reaksi 

1).  Bentuk Persamaan Laju Reaksi 

Bentuk persamaan laju reaksi dinyatakan sebagai berikut : 

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     
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sederhana (1 atau 2), tetapi ada juga yang bernilai 0 dan ½. 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 

dinaikkan tiga kali 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 

Suatu reaksi dikatakan berorde dua terhadap salah satu pereaksi jika laju 

reaksi merupakan pangkat dua dari konsentrasi pereaksi itu. Jika konsentrasi itu 

dinaikkan tiga kali 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). 

 
        Av    Av            Av           
  
 
 
 
   [ ]A         [ ]A        [ ]A  
  (a)         (b)    (c) 
Gambar 5. Grafik yang Menyatakan Pengaruh Perubahan Konsentrasi terhadap 

Laju Reaksi untuk reaksi A               B. 
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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, 

 +
4NH  (aq)  +   -

2NO  (aq)           N2(g)  +  2H2O(l) 

diperoleh data percobaan pada 25oC sebagai berikut : 

Percob 
Konsentrasi awal 

ion -
2NO  (M) 

Konsentrasi awal 
ion +

4NH  (M) 
Laju awal 
(Mdet-1) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,0100 
0,0200 
0,0400 
0,2000 
0,2000 
0,2000 

0,2000 
0,2000 
0,2000 
0,0202 
0,0404 
0,0606 

5,4 x 10-7 

10,8 x 10-7 
21,5 x 10-7 
10,8 x 10-7 
21,6 x 10-7 
32,4 x 10-7 

 

Cara menentukan persamaan laju reaksi dari data percobaandi atas, 

sebagai berikut : 

a). Menentukan orde reaksi terhadap +
4NH  (x) 

  Cara : melihat pada konsentrasi -
2NO yang 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 -
2NO  (y) 

  Cara : melihat pada konsentrasi +
4NH yang sama, mengambil dua diantaranya  

kemudian membandingkan, misalnya dengan membandingkan 

percobaan 2 dan 1. 
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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  

            17 det104,5 -- Mx = MMk 0100,0200,0 ´´  

                                     k = 
MM

M
0100,02000,0
det104,5 17

´
´ --

 

k = 2,7 710-´ M-1det-1 

 

Dengan mengetahui persamaan laju, maka laju reaksi dengan berbagai 

konsentrasi dapat diramalkan. Misalnya, jika konsentrasi ion -
2NO = 0,3M dan 

konsentrasi ion +
4NH = 0,5M maka laju reaksinya adalah 

 v  = 14 det5,03,01027 -- ´´´ M      

 v  = 15 det1005,4 --´ M  

(Michael Purba, 2000: 51-71) 
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B. Kerangka Berpikir 

Peningkatan kualitas pendidikan diantaranya dengan jalan pembaharuan 

kurikulum. Kurikulum yang berlaku saat ini (KBK) diharapkan dapat melahirkan 

lulusan yang berkompeten, sehingga dalam proses belajar mengajar diperlukan 

metode pengajaran yang sesuai dengan kurikulum dan dapat meningkatkan 

perkembangan kemampuan peserta didik. Metode yang diterapkan juga harus 

menempatkan peserta didik sebagai subyek utama pengajaran.  

Pencapaian prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor 

ekstern dan intern. Salah satu faktor ekstern adalah metode mengajar. Suatu 

metode mengajar tertentu dapat digunakan pada konsep tertentu belum tentu 

cocok digunakan pada konsep lain. Penggunaan metode yang cocok akan 

mempengaruhi siswa menumbuhkan minat belajar sehingga dapat mempengaruhi 

prestasi belajar. 

Metode  demonstrasi dan diskusi merupakan metode pengajaran yang 

menuntut keaktifan siswa. Pembelajaran dengan menggunakan metode 

demonstrasi  memerlukan alat bantu tertentu agar ilmu yang diberikan dapat 

segera dipahami oleh siswa.  Tujuan pokok dari metode ini adalah untuk 

menghindari verbalisme  yang timbul apabila guru hanya menginformasikan 

konsep dan fakta dalam bentuk kata-kata tanpa menjelaskan lebih lanjut.  

Pembelajaran dengan metode diskusi merupakan metode pengajaran 

yang melatih siswa dalam kehidupan sehari-hari untuk mengembangkan 

keterampilan berkomunikasi. Metode ini juga memiliki kelebihan diantaranya 

dapat meningkatkan rasa toleransi siswa, memperluas wawasan dengan saling 

tukar ide, menigkatkan keterampilan proses aktif dan lain sebagainya. Kegiatan 

mempresentasikan atau menyajikan materi yang akan diajarkan merupakan upaya 

menindak lanjuti tugas membaca dan memahami materi pelajaran. Dengan tugas 

ini siswa akan mendapatkan pengalaman belajar dan siswa akan aktif dalam PBM. 

Kegiatan mempresentasikan materi juga merupakan upaya dalam membantu siswa 

semakin ingat terhadap materi pelajaran yang telah dipelajarinya.  

Materi pokok  Laju Reaksi meliputi sub materi pokok yaitu Konsep Laju 

Reaksi, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laju Reaksi, Teori Tumbukan dan 
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Persamaan Laju Reaksi. Penerapan metode demonstrasi pada materi pokok ini 

melatih siswa untuk dapat mengamati, mengumpulkan data, menganalisa serta 

menarik kesimpulan sehingga akan diperoleh konsep yang sifatnya bukan hanya 

hafalan saja. Dengan melakukan percobaan dan pengamatan secara langsung 

konsep tersebut akan lebih tertanam dan mendalam pada diri siswa. Pada 

penerapan metode diskusi presentasi pada materi pokok ini melatih siswa mencari 

informasi yang seluas-luasnya mengenai materi ini dan kemudian mendiskusikan 

dan saling bertukar informasi dengan teman yang lain, dengan demikian seluruh 

siswa akan memperoleh informasi yang sama. Dengan adanya kegiatan 

mempresentasikan materi akan membantu siswa semakin ingat terhadap materi 

pelajaran yang telah dipelajarinya 

Metode demonstrasi dilaksanakan dengan jalan guru membagi siswa 

menjadi beberapa kelompok, kelompok-kelompok ini bertugas membantu guru 

dalam  mendemonstrasikan faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan juga 

tingkat reaksi secara bergantian. Pada metode diskusi presentasi, guru akan 

membagi siswa menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok membuat 

makalah yang akan dipresentasikan dan didiskusikan di dalam kelas. Setelah satu 

sub pokok bahasan selesai diskusi, guru akan memimpin kelas untuk mengambil 

kesimpulan atas diskusi yang telah berlangsung.  

 

C. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas maka dapat 

diajukan hipotesis sebagai berikut : “Pembelajaran dengan metode demonstrasi 

dapat memberikan prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan metode diskusi 

presentasi pada materi pokok Laju Reaksi”. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA MTA Surakarta pada kelas XI IPA 

semester ganjil tahun pelajaran 2005/2006. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2005. Waktu penelitian 

disesuaikan dengan pelaksanaan proses belajar mengajar materi Laju Reaksi di 

sekolah yang bersangkutan. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat eksperimental dengan 

tujuan untuk mengetahui apakah prestasi belajar siswa yang menggunakan metode 

demonstrasi lebih baik daripada metode diskusi presentasi. Rancangan yang 

digunakan adalah “Randomized Group Pretest Posttest Design”. Rancangan ini 

menggunakan 2 kelompok subyek, yaitu 1 kelompok sebagai kelas eksperimen I 

dan 1 kelompok sebagai kelas eksperimen II. Untuk lebih jelasnya rancangan 

dapat dilihat dalam Tabel 1. 

 

Tabel 1. Desain Penelitian Randomized Control Group Pretest Posttest Design 

Kelas Pretest Pelakuan Posttest 

Eksperimen 1 T1 X1 T2 

Eksperimen 2 T1 X2 T2 

 

Keterangan : X1 : metode demontrasi 

           X2 : metode diskusi presentasi 

           T1 : nilai pretest (aspek kognitif) 

           T2 : nilai posttes (aspek kognitif) 

 

28 
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1. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah : 

a.  Variabel terikat yaitu prestasi belajar siswa materi pokok Laju Reaksi yang 

diperoleh dari selisih nilai posttest-pretest. 

b. Variabel bebas yaitu metode mengajar yang digunakan saat penelitian ini 

berlangsung yaitu metode demonstrasi untuk kelas eksperimen 1 dan metode 

diskusi presentasi untuk kelas eksperimen 2. 

2. Prosedur Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan 

dengan urutan sebagai berikut : 

a.   Menentukan dua kelas untuk dijadikan sampel penelitian. 

b. Memberikan tes awal dengan instrumen-instrumen penelitian yang telah 

diujicobakan dan memenuhi syarat untuk digunakan dalam mengambil data 

penelitian. 

c. Melaksanakan penelitian yaitu mengajar materi Laju Reaksi dengan metode 

demonstrasi untuk kelas eksperimen 1 dan metode diskusi presentasi untuk 

kelas eksperimen 2. 

d. Memberikan tes akhir. 

e. Mengolah data yang diperoleh. 

f. Menarik kesimpulan 

 

C. Penetapan Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Penetapan Populasi Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 

SMA MTA Surakarta tahun pelajaran 2005/2006 yang terdiri dari 3 kelas yaitu 

kelas XI IPA1, XI IPA2 dan XI IPA3. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik random 

sampling. Dalam teknik random sampling ini sampel merupakan unit dalam 

populasi yang mendapat peluang sama untuk menjadi sampel, bukan siswa secara 

individual tetapi kelas. Dari ketiga kelas yang sudah ada di kelas XI IPA SMA 
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MTA Surakarta dilakukan pengambilan secara random dua kelas untuk dijadikan 

sampel yaitu kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka data yang diambil adalah data 

prestasi belajar siswa materi pokok Laju Reaksi ditinjau dari aspek kognitif yang 

diperoleh langsung dari siswa dengan menggunakan tes bentuk obyektif. Tes ini 

diberikan sebelum dan sesudah siswa mengikuti pelajaran materi pokok Laju 

Reaksi, dengan soal yang sama antara pretest dan posttest. 

 

2. Instrumen Penelitian 

Data penilaian aspek kognitif berasal dari variabel-variabel yang diteliti 

yaitu dari tes yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan instrumen 

berupa soal-soal bentuk obyektif. Instrumen tersebut diujicobakan terlebih dahulu 

dan dianalisis daya pembeda, derajat kesukaran soal, validitas dan reliabilitasnya. 

 

3. Uji Coba Instrumen 

Untuk mengetahui validitas, reliabilitas, taraf kesukaran soal dan daya 

pembeda maka instrumen penilaian aspek kognitif yang akan dipakai dalam 

penelitian ini perlu diujicobakan terlebih dahulu kepada sekelompok siswa yang 

sudah menerima materi Laju Reaksi. Uji coba dilakukan pada siswa kelas III IPA 

SMA MTA Surakarta tahun pelajaran 2005/2006. 

a. Taraf Kesukaran Suatu Item 

Taraf kesukaran suatu item dapat diketahui dari banyaknya siswa yang 

menjawab benar. Taraf kesukaran suatu item dinyatakan dalam bilangan indeks 

yang disebut Indeks Kesukaran (IK), yaitu bilangan yang merupakan hasil 

perbandingan antara jawaban benar yang diperoleh dengan jawaban yang 

seharusnya diperoleh dari suatu item. 

maksimalskor   N
B

 IK 
´

=  
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Ketarangan : 

IK  : Indeks Kesukaran 

B  : Jumlah jawaban yang benar yang diperoleh siswa dari suatu item 

N  : Kelompok siswa 

Skor maksimal  : Besarnya skor yang dituntut oleh suatu jawaban benar dari        

suatu item 

N x skor maksimal : Jumlah jawaban benar yang seharusnya diperoleh dari suatu        

item. 

 

Klasifikasi indeks kesukaran adalah sebagai berikut : 

0,81 – 1,00 : Mudah Sekali (MS) 

0,61 – 0,80 : Mudah (Md) 

0,41 – 0,60 : Sedang/cukup (Sd) 

0,21 – 0,40 : Sukar (Sk) 

0,00 – 0,20 : Sukar Sekali (SS) 

 

b. Taraf Pembeda Soal Suatu Item 

Taraf pembeda suatu item adalah taraf sampai dimana jumlah jawaban 

benar dari siswa. Siswa yang tergolong kelompok atas (pandai) berbeda dari siswa 

yang tergolong kelompok bawah (bodoh). Perbedaan jawaban benar dari siswa 

yang tergolong kelompok atas dan bawah disebut Indeks Diskriminasi (ID) 

 

maksimalSkor   nKBatau nKA 
KB -KA 

  ID
´

=  

Keterangan : 

ID    :  Indeks Diskriminasi 

KA    :  Jumlah jawaban benar yang diperoleh dari siswa kelompok atas 

KB    :  Jumlah  jawaban  benar  yang  diperoleh  dari  siswa  kelompok   

       bawah  

NKA atau NKB : Jumlah siswa yang tergolong kelompok atas atau bawah. 
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Kualifikasi daya pembeda adalah sebagai berikut : 

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) 

negatif – 0,19 : Sangat kurang membedakan (SKM) 

(Masidjo, 1995: 201) 

 

c. Validitas Instrumen Penelitian 

Teknik yang digunakan untuk menentukan validitas item adalah 

menggunakan rumus product moment dari Pearson dengan rumus angka kasar 

sebagai berikut : 

{ }{ }å åå å
å å å=

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) 

(Masidjo, 1995: 243) 

 

d. Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Reliabilitas adalah keajegan suatu tes apabila diteskan kepada subyek 

yang sama, dalam waktu yang berlainan atau kepada subyek tidak sama pada 

waktu yang sama. 
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Untuk menghitung koefisien tes bentuk obyektif digunakan rumus KR 20 

yaitu sebagai berikut : 

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
÷
ø
ö

ç
è
æ= å

t
2

t
11 S

PQ- S
 

1-n
n

  r  

Keterangan : 

r11  : Koefisien reliabilitas 

n : Jumlah item 

S : deviasi standar 

P : indeks kesukaran 

Q : 1 – P 

Kriteria reliabilitas 

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: 243-246) 

        

1. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji-t pihak kanan. Oleh 

karena perlu dipenuhi uji persyaratan analisisnya, yaitu uji normalitas dan uji 

homogenitas. 

1. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

Untuk mengetahui apakah sampel terdistribusi normal atau tidak, maka 

dilakukan uji normalitas dengan “uji Lilliefors”, yaitu :         Lo =  |F(zi) – S(zi)| 

Dimana :  

F(zi) : P(z<zi) 

S(zi) : Banyaknya z1, z2,…,zn < zi 
     n 

Zi  : skor standar 

Lo : koefisien Lilliefors pengamatan 
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Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

a) Menghitung rata-rata dan simpangan bakunya 

 
n

i
  

_ å=C  

 
( )
1)-n(n

xi- xin
 S

22
2 å å=  

b) Menghitung nilai zi 

 
S

X-xi
   Zi

_

÷
ø
ö

ç
è
æ

=  

c) Mencari nilai zi pada daftar F 

d) Menghitung S(zi), yaitu banyaknya z1, z2, ……….,zn < zi 
                 n 
e) Menghitung selisih F(zi) – S(zi) 

f) Mencari nilai kritis yang dapat diperoleh pada kolom harga mutlak, kemudian 

dibandingkan dengan tabel. 

g) Kriteria Pengujian adalah : tolak Ho jika Lo maks < L tabel berarti sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

(Sudjana, 1996: 466-469) 

 

b. Uji Homogenitas. 

Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah sampel penelitian 

berasal dari poopulasi yang homogen. Untuk mengetahui homogenitas variansi 

digunakan “Uji Bartlett” dengan rumus : 

 
}S log )1- (n-{B 2,3026      

}S log )1- (n - {B 10)(ln  X
2

i1

2
i1

2

å
å

=

=
  

 )1(n )S (log  B 2 -= å i
 

 
å
å

-
=

1)(n

S 1)-(n
  S

i

2
ii2  
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Hipotesis yang akan diuji adalah : 

===  δ  δ  Ho 2
2

2
1  kedua populasi mempunyai varian yang sama 

===  δ  δ  Ho 2
2

2
1  paling sedikit satu tanda sama tidak berlaku 

Adapun langkah-langkah pengujian homogenitas dengan menggunakan 

uji Bartlett sebagai berikut : 

1. Menentukan hipotesis 

  δ  δ  Ho 2
2

2
1 ==  

  δ  δ  H 2
2

2
11 ==  

2. Menghitung varians masing-masing sampel (Si
2) denagn rumus : 

 
1n
X)-(X

  Si
2

i2

-
=  

3. Menghitung varian gabungan dari semua sampel (S2) dengan rumus : 

 
å
å

-
=

1)n(

1)S-(n
  S

i

2
ii2  

4. Menghitung harga satuan 

 å -= )1(n)S (log  B i
2  

5. Menghitung Chi_kuadrat )(χ 2 , dengan rumus : 

 å -= }logS )1(n-{B 10)(ln  χ 2
ii

2  

6. Menghitung 2χ dari tabel distribusi Chi-kuadrat pada taraf signifikansi 5% 

7. Kriteria uji. 

 Ho diterima, apabila 2χ hitung < 2χ tabel, yang berarti sampel homogen. 

(Sudjana, 1996: 261-263) 

2. Uji Hipotesis 

Teknik analisis data untuk  uji hipotesis digunakan “Uji t” yaitu uji t 

pihak kanan. 

Dengan kriteria : 

 Ho : m1£  m2 

 H1  : m1 > m2 

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



 36 

Dimana :  

Ho : Prestasi belajar siswa pada pengajaran kimia dengan metode demonstrasi 

lebih rendah atau sama dengan prestasi belajar siswa pada pengajaran kimia 

dengan metode diskusi presentasi. 

H1 : Prestasi belajar siswa pada pengajaran kimia dengan metode demonstrasi 

lebih tinggi dari pada prestasi belajar siswa pada pengajaran kimia dengan 

metode diskusi presentasi. 

Keterangan : 

1µ  = nilai rata-rata kelas eksperimen I 

2µ  = nilai rata-rata kelas eksperimen II 

Kriteria : Terima Ho jika thit  < ttab 

                Tolak Ho jika thit  > ttab 

Rumus yang digunakan adalah : 

                

21

21

n
1

n
1

S

XX
 t 

+

-
=         

 

     
2)nn(
1)s-(n  1)s-(n

  S
21

2
22

2
11

gab -+
+

=       

 

Keterangan : 

X  : Rerata nilai 

Sgab : Simpangan baku 

N : Jumlah sampel 

(Sudjana, 1996: 239) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini data diperoleh dari siswa SMA MTA tahun 

pelajaran 2005/2006 sebanyak dua kelas. Satu kelas digunakan sebagai kelas 

eksperimen I yang diajar menggunakan metode demonstrasi (kelas XI IPA 3). 

Satu kelas yang lain digunakan sebagai kelas eksperimen II yang diajar dengan 

metode diskusi presentasi (XI IPA 1). Selanjutnya dilakukan pengukuran prestasi 

belajar menggunakan tes obyektif yang terdiri dari 30 butir soal materi pokok 

Laju Reaksi. Prestasi belajar siswa diperoleh dari selisih tes awal dan tes akhir 

pada aspek kognitif. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9. dan 

ringkasan data disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Perbandingan Data Hasil Perhitungan Rata-rata, Standar Deviasi, Kelas 
Eksperimen I dan Eksperimen II.  

No. Uraian Kelas 
Eksperimen I 

Kelas 
Eksperimen II 

1. 
2. 
3. 
4. 
 
5. 

Banyaknya siswa 
Rata-rata tes awal 
Rata-rata tes akhir 
Rata-rata selisih nilai tes akhir 
dan tes awal 
Standar deviasi 

35 
2,50 
6,30 
3,97 

 
1,11 

32 
2,67 
5,48 
2,81 

 
1,10 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata tes awal kelas eksperimen 

II lebih tinggi dari pada kelas eksperimen I. Untuk rata-rata selisih nilai tes akhir 

dan tes awal kelas eksperimen I lebih tinggi.  

Berdasarkan perbandingan distribusi frekuensi data selisih nilai tes awal-

tes akhir kelas eksperimen I dan kelas eskperimen II maka dibuat distribusi 

frekuensi  seperti terlihat pada Tabel 2. 

 

 

 

37 

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



 38 

Tabel 2.  Distribusi Frekuensi Perbandingan Prestasi Belajar Kelas Eksperimen I 
dan Kelas Eksperimen II 

Frekuensi Kelas 
Eksperimen I 

Frekuensi Kelas 
Eksperimen II No. 

Kelas 
Interval 

Mutlak Relatif(%) Mutlak Relatif(%) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

1,00 - 1,62 
1,63 - 2,25 
2,26 - 2,87 
2,89 - 3,51 
3,52 - 4,14 
4,15 - 4,77 
4,78 - 5,40 
5,41 - 6,03 

1 
2 
4 
8 
8 
4 
6 
2 

  2,86 
  5,71 
11,43 
22,86 
22,86 
11,43 
17,14 
  5,71 

3 
6 
9 
6 
4 
3 
0 
1 

  9,38 
18,75 
28,12 
18,75 
12,50 
  9,38 
  0,00 
  3,12 

Jumlah  35      100 32       100 
 

Berdasarkan perbandingan distribusi frekuensi data selisih nilai tes awal-

tes akhir kelas eksperimen I dan kelas eskperimen II maka dapat dibuat histogram 

kelas interval terhadap frekuensi prestasi belajar kelas eksperimen I dan kelas 

eksperimen II diberikan pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Histogram Kelas Interval terhadap Frekuensi Prestasi Belajar untuk                          

Kelas Eksperimen I dan Kelas Eksperimen II. 
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B. Hasil Pengujian Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas dan uji homogenitas. Untuk keperluan uji normalitas digunakan uji 

Lilliefors, sedangkan untuk uji homogenitas digunakan uji Bartlett. Adapun hasil 

selengkapnya adalah sebagai berikut : 

 

1. Uji Normalitas 

Dalam pengujian ini menggunakan uji Lilliefors dengan rumus yang 

telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Dari hasil perhitungan ternyata kelas 

eksperimen I menunjukkan harga statistik 0,0877, sedangkan harga tabel 

menunjukkan angka 0,1498 (Lampiran 17). Ini berarti bahwa harga perhitungan 

lebih kecil dari harga tabel, sehingga dapat dikatakan sampel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. 

Sedangkan dari kelompok eksperimen II dalam perhitungan 

menunjukkan harga statistik 0,1376 dan harga tabel menunjukkan angka 0.1566 

(Lampiran 16). Ini berarti bahwa harga perhitungan lebih kecil dari harga tabel, 

sehingga dapat dikatakan sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3.  Hasil Uji Normalitas Prestasi Belajar Materi Pokok Laju Reaksi Setiap 
Kelompok Siswa 

Harga 2c  
No. 

Kelompok Siswa 
Diajar dengan 

Metode 

Jumlah 
Sampel 

Hitung Tabel 

Kesimpulan 
Populasi 

1.  
2. 

Demonstrasi 
Diskusi Presentasi 

35 
32 

0,0877 
0,1376 

0,1498 
0,1566 

Normal 
Normal 

 

2. Uji Homogenitas 

Dalam penelitian ini uji homogenitas yang digunakan adalah uji Bartlett. 

Hasil perhitungan ternyata diperoleh 2c hitung = 0,0080 dengan taraf signifikansi 

5% dan setelah dikonsultasikan dengan tabel ternyata berharga 3,84 (Lampiran 

11).  
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Ini menunjukkan bahwa kedua kelompok tersebut merupakan kelompok yang 

homogen. Hasil uji homogenitas ini telah dirangkum pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Hasil Uji Homogenitas Prestasi Belajar Materi Pokok Laju Reaksi  untuk 
Kedua Kelompok Siswa. 

Harga 2c  Dasar Pengelompokan 
Hitung Tabel 

Kesimpulan 
Variasi Populasi 

Rata-rata selisih nilai tes 
akhir dan tes awal 

0,0080 3,84 Homogen 

 

C. Pengujian Hipotesis 

Dari hasil perhitungan dalam analisis data dengan menggunakan uji t 

pihak kanan  diperoleh harga thitung = 3,6142, sedangkan harga ttabel = 1,67 dengan 

taraf signifikansi 5% (Lampiran 19). Hal ini menunjukkan bahwa thitung > ttabel, 

sehingga hipotesis Ho ditolak. Ditolaknya Ho berarti H1 diterima. Jadi 

pembelajaran dengan metode demonstrasi dapat memberikan prestasi belajar yang 

lebih baik dibandingkan metode diskusi presentasi pada pokok bahasan Laju 

Reaksi. Uji hipotesis ini telah dirangkum pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis Prestasi Belajar Laju Reaksi 

Harga t Jenis Uji 
Hitung Tabel 

Uji t pihak kanan 3,6142 1,67 
 

D. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prestasi belajar yang lebih 

tinggi pada pembelajaran kimia. Prestasi belajar yang dimaksud khusus pada 

aspek kognitif. Setelah dilakukan uji hipotesis dapat diketahui bahwa prestasi 

belajar siswa pada pembelajaran kimia dengan menggunakan metode demonstrasi 

lebih tinggi dari pada metode diskusi presentasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

menggunakan analisis uji t-pihak kanan, dimana harga thitung > ttabel. 

Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa thitung = 3,6142 dan ttabel = 1,67 

dengan taraf signifikansi 5%. Karena thitung > ttabel maka hipotesis Ho ditolak.  
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Ditolaknya Ho berarti H1 diterima, sehingga dapat diartikan bahwa prestasi belajar 

siswa pada materi pokok Laju Reaksi yang diajar dengan menggunakan metode 

demonstrasi lebih tinggi dari pada metode diskusi presentasi. 

Materi pokok Laju Reaksi meliputi sub materi pokok yaitu Konsep Laju 

Reaksi, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laju Reaksi, Teori Tumbukan dan 

Persamaan Laju Reaksi. Khusus pada sub materi pokok Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Laju Reaksi terdapat konsep yang memerlukan pengamatan siswa. 

Dengan demonstrasi, siswa diharapkan dapat mengamati gejala-gejala yang 

terjadi, dapat mengumpulkan data dan menganalisa serta menarik kesimpulan 

sehingga akan memberikan pengetahuan yang dapat tertanam lebih lama dalam 

ingatan. Misalnya pada pengaruh konsentrasi terhadap Laju Reaksi, siswa dituntut 

untuk menemukan konsep pengaruh konsentrasi terhadap Laju Reaksi dengan 

melakukan pengamatan secara langsung. Sebelum siswa melakukan pengamatan, 

terlebih dahulu guru menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk 

mengadakan demonstrasi. Beberapa orang siswa membantu guru melakukan 

demonstrasi di depan kelas sedangkan siswa yang lain mengamati dengan 

seksama. Siswa mereaksikan kepingan seng dengan larutan HCl. Larutan HCl 

yang direaksikan mempunyai konsentrasi berbeda-beda yaitu 0,1M; 0,5M; 1M; 

dan 2M. Siswa mengamati reaksi yang terjadi dengan melihat gas yang dihasilkan 

serta mencatat waktu yang diperlukan selama reaksi berlangsung. Dari 

pengamatan tersebut, siswa dapat meramalkan reaksi manakah yang berlangsung 

paling cepat sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan misalnya semakin besar 

konsentrasi Laju Reaksi makin cepat. 

Tingginya prestasi belajar pada kelas eksperimen I disebabkan karena 

dengan penggunaan metode demonstrasi, siswa mengamati secara jelas terjadinya 

suatu proses tanpa melakukan percobaan sendiri. Percobaan hanya dilakukan oleh 

satu atau dua orang saja dan yang lain sebagai pengamat. Dengan tanpa 

melakukan percobaan sendiri siswa lebih terfokus untuk mengamati segala 

perubahan yang terjadi dalam proses tersebut. Karena siswa melakukan 

pengamatan secara langsung maka konsep yang didapat oleh siswa akan lebih 
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tertanam dan terkesan mendalam sehingga bertahan lebih lama dalam ingatan dan 

diharapkan dapat mudah diingat kembali  setelah waktu yang lama.  

Materi Laju Reaksi juga merupakan konsep yang banyak ditemukan 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat pula diterapkan metode diskusi. Pada 

metode diskusi disertai presentasi ini pertama-tama siswa dibagi menjadi beberapa 

kelompok, masing-masing kelompok dituntut untuk mencari informasi mengenai 

sub materi pokok dalam materi Laju Reaksi. Langkah selanjutnya adalah 

menyusun informasi yang diperoleh menjadi sebuah makalah kemudian 

mempresentasikannya di depan kelas. Setelah presentasi selesai dilanjutkan 

dengan sesi tanya jawab. Siswa yang merasa belum paham dapat segera bertanya 

dan kelompok yang mempresentasikan makalah berkewajiban untuk menjawab 

semua pertanyaan yang muncul. Apabila penyaji belum dapat menjawab 

pertanyaan yang muncul maka kemudian didiskusikan bersama. Dengan demikian 

kegiatan mempresentasikan materi membantu siswa semakin ingat terhadap 

materi pelajaran yang telah dipelajari. 

Pengajaran dengan menggunakan metode diskusi memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya 

mengenai mata pelajaran tersebut. Informasi dapat diperoleh dengan cara 

membaca buku-buku literatur, melalui internet dan sebagainya. Dalam 

pelaksanaannya siswa akan  saling bertukar informasi sehingga seluruh siswa  

memperoleh informasi yang sama. Berbeda dengan metode demonstrasi, dengan 

metode ini siswa tidak dapat mengamati terjadinya suatu proses. Pengetahuan 

yang mereka peroleh hanya dapat dibayangkan saja. Hal ini mengakibatkan 

pengetahuan tersebut kurang melekat dalam ingatan untuk jangka waktu yang 

lama. Presentasi yang disertakan dalam metode ini bersifat sebagai pelengkap 

untuk menindaklanjuti tugas mencari informasi, membaca dan memahami materi 

pelajaran. Kegiatan mempresentasikan materi merupakan upaya dalam membantu 

siswa semakin ingat terhadap materi pelajaran yang telah dipelajarinya. Namun 

karena pengetahuan yang diperoleh sifatnya hanya hafalan saja maka akan lebih 

mudah terlupakan seiring dengan berjalannya waktu. 
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Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan metode demonstrasi akan memberikan pengalaman belajar yang 

lebih mendalam karena siswa melakukan pengamatan secara langsung. Sehingga 

pengajaran dengan menggunakan metode demonstrasi memberikan prestasi 

belajar yang lebih tinggi dibandingkan metode diskusi presentasi. 

Prestasi pada penelitian ini hanya dibatasi pada aspek kognitif saja. 

Aspek kognitif merupakan aspek yang berhubungan dengan aktifitas fisik yang 

menitik beratkan pada mata pelajaran praktik. Dalam pelaksanaan penelitian ini, 

baik metode demonstrasi maupun metode diskusi presentasi tidak melibatkan 

aktifitas fisik yang menitik beratkan pada praktikum. Dengan demikian, penilaian 

pada aspek psikomotor tidak dapat dilakukan pada kedua metode yang digunakan. 

Untuk penilaian aspek afektif pada penelitian ini sebenarnya dapat dilakukan pada 

kedua metode pembelajaran tersebut tetapi karena aspek psikomotor tidak dapat 

dinilai maka diasumsikan akan ada ketimpangan jika penilaian aspek afektif tetap 

dilakukan. Pada Kurikulum Berbasis Kompetensi yang sudah mulai berlaku di 

semua jenjang pendidikan ini, ketiga aspek penilaian yang meliputi kognitif, 

psikomotor dan afektif sebenarnya merupakan satu kesatuan, namun pada 

praktiknya di lapangan penilaian aspek psikomotor dan afektif tergolong lebih 

sukar dilaksanakan dari pada penilaian aspek kognitif sehingga untuk memperoleh 

hasil yang baik pada penelitian ini hanya menekankan prestasi pada penilaian 

aspek kognitif saja. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 

“Pembelajaran dengan metode demonstrasi dapat memberikan prestasi 

belajar yang lebih baik dibandingkan metode diskusi presentasi pada materi pokok 

Laju Reaksi pada siswa Kelas XI IPA SMA MTA Surakarta tahun pelajaran 

2005/2006”.  

 

B. Implikasi  

Dari hasil penelitian ini menimbulkan suatu pemikiran agar dalam proses 

belajar mengajar guru menggunakan metode pembelajaran yang dapat melibatkan 

keaktifan siswa. Dengan adanya keaktifan siswa dalam belajar diharapkan siswa 

dapat memperoleh hasil yang maksimum. Metode pembelajaran yang dapat 

melibatkan siswa dalam pelajaran Kimia khususnya materi Laju Reaksi yaitu 

metode demonstrasi dan metode diskusi presentasi. 

 

C. Saran 

Sehubungan dengan adanya hasil penelitian dan implikasinya, maka 

penulis mengemukakan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu : 

1. Dalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran Kimia khususnya Laju 

Reaksi hendaknya guru menggunakan metode demonstrai dari pada metode 

diskusi presentasi. 

2. Bagi siswa hendaknya dapat belajar secara aktif di dalam kelas sehingga akan 

merasakan suasana belajar yang lebih menyenangkan yang mengakibatkan 

hasil belajar dapat tercapai secara maksimal. 

3. Perlu diadakan penelitian sejenis terhadap metode lain yang lebih efektif dan 

efisien terhadap materi pokok yang lain. 

 

 

44 
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Lampiran 1 

SATUAN PELAJARAN 

 

Mata Pelajaran : KIMIA 

Pokok Bahasan : LAJU REAKSI 

Kelas/Semester : XI/1 

Waktu    : 8 X 45 menit 

 

I. STANDAR KOMPETENSI 

Memahami kinetika reaksi kimia serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

 

II. KOMPETENSI DASAR 

a. Menganalisis data percobaan untuk menentukan laju dan orde reaksi 

b. Menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan 

menyimpulkan hasilnya. 

c. Menggunakan postulat teori tumbukan untuk menjelaskan kebergantungan 

laju reaksi pada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. 

d. Menjelaskan penerapan konsep laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari 

dan industri.   

 

III. INDIKATOR 

1. Menyebutkan tanda-tanda yang menyertai reaksi kimia. 

2. Menjelaskan definisi laju reaksi. 

3. Menuliskan persamaan laju reaksi secara umum. 

4. Mengukur laju reaksi. 

5. Menuliskan satuan laju reaksi 

6. Menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi 

7. Menjelaskan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. 

8. Menjelaskan makna orde reaksi. 

9. Menentukan tingkat reaksi berdasarkan data hasil percobaan. 

10. Menghitung harga tetapan laju reaksi. 
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11. Menentukan satuan tetapan laju reaksi. 

12. Memenggambarkan grafik hubungan laju reaksi dengan konsentrasi. 

13. Menjelaskan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. 

14. Menjelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. 

15. Menghitung besarnya laju reaksi bila temperaturnya dinaikkan. 

16. Menentukan waktu berlangsungnya suatu reaksi. 

17. Menjelaskan grafik energi aktivasi. 

18. Mendefinisikan energi aktivasi. 

19. Menjelaskan pengaruh katalis terhadap laju reaksi. 

20. Menentukan katalisator yang berperan dalam suatu reaksi. 

21. Menentukan jenis-jenis katalis yang digunakan dalam industri. 

 

IV. MATERI  PEMBELAJARAN 

Laju Reaksi 

a. Pengertian Laju Reaksi 

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
D
D

,  atau v  = + 
[ ]
t
P
D
D

             

   Dengan :   R = pereaksi (reaktan) 

     P = produk 

    v  = laju reaksi (molL-1det-1 atau Mdet-1) 

      t = waktu reaksi 

     [ ]RD  = perubahan konsentrasi molar pereaksi 

     [ ]PD  = perubahan konsentrasi molar produk 

          -
[ ]
t
R
D
D

= besarnya pengurangan konsentrasi molar salah satu pereaksi       

dalam satu satuan waktu  
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+
[ ]
t
P
D
D

= 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

D
D 52  Mdet-1,   

v NO2   = +
[ ]

t
NO
D

D 2  Mdet-1,   

v O2  = +
[ ]

t
O
D

D 2  Mdet-1 

 
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Reaksi Kimia 

1. Luas permukaan sentuh 

 Luas permukaan (total) zat padat akan bertambah jika ukurannya diperkecil, 

makin luas permukaan sentuh, reaksi makin cepat. 

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).  
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V. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) 

A. KBM pada Materi Pokok Laju Reaksi dengan Metode Demonstrasi 

Kegiatan guru Kegiatan siswa 
1. Memberikan pre-test mengenai materi 

Laju Reaksi. 
2. Membagi siswa menjadi 4 kelompok 

yang nantinya akan membantu guru 
melaksanakan demonstrasi di depan 
kelas, memberikan lembar kerja berisi 
alat, bahan dan cara kerja untuk 
dipelajari siswa terlebih dulu (lembar 
kerja terlampir). 

3. Menjelaskan pengertian Laju Reaksi, 
satuan dan cara menuliskan ungkapan 
laju reaksi dengan memberikan contoh 
dan latihan soal. 

4. Menunjuk kelompok pertama untuk 
melakukan demonstrasi di depan kelas 
mengenai pengaruh luas permukaan 
terhadap laju reaksi kemudian 
membimbing jalannya demonstrasi.  

 
5. Menunjuk kelompok ke-2 untuk 

melakukan demonstrasi di depan kelas 
mengenai pengaruh konsentrasi terhadap 
laju reaksi kemudian membimbing 
jalannya demonstrasi. 

 
6. Menunjuk kelompok ke-3 untuk 

melakukan demonstrasi di depan kelas 
mengenai pengaruh suhu terhadap laju 
reaksi kemudian membimbing jalannya 
demonstrasi. 

 
7. Menunjuk kelompok ke-4 untuk 

melakukan demonstrasi di depan kelas 
mengenai pengaruh katalis terhadap laju 
reaksi kemudian membimbing jalannya 
demonstrasi. 

 
8. Menjelaskan mengenai teori tumbukan 

dan mengaitkannya dengan faktor-faktor 
yang mempengaruhi laju reaksi. 

9. Memberikan latihan soal mengenai 
persamaan laju reaksi, penentuan orde 
reaksi dan penentuan tetapan jenis reaksi 
beserta satuannya. 

10. Memberikan evaluasi (post-test) 
mengenai materi Laju Reaksi. 

1. Mengerjakan pre-test dengan baik. 
 
2. Memperhatikan penjelasan guru dan 

mencatat kelompoknya masing-
masing dan mempelajari lembar 
kerja yang diberikan guru. 

 
 
 
3. Memperhatikan penjelasan guru, 

mencatat dan berlatih mengerjakan 
soal-soal yang diberikan guru. 

 
4. Kelompok pertama melaksanakan 

demonstrasi yang lain ikut 
mengamati perubahan yang terjadi, 
menganalisis kemudian 
menyimpulkannya bersama-sama 
dengan bantuan guru. 

5. Kelompok ke-2 melaksanakan 
demonstrasi yang lain ikut 
mengamati perubahan yang terjadi, 
menganalisis kemudian 
menyimpulkannya bersama-sama 
dengan bantuan guru. 

6. Kelompok ke-3 melaksanakan 
demonstrasi yang lain ikut 
mengamati perubahan yang terjadi, 
menganalisis kemudian 
menyimpulkannya bersama-sama 
dengan bantuan guru. 

7. Kelompok ke-4 melaksanakan 
demonstrasi yang lain ikut 
mengamati perubahan yang terjadi, 
menganalisis kemudian 
menyimpulkannya bersama-sama 
dengan bantuan guru. 

8. Memperhatikan, menjawab 
pertanyaan yang dilontarkan guru 
dan mencatat. 

9. Mengerjakan latihan soal yang 
diberikan guru dengan baik, 
mencocokkan hasilnya dan bertanya 
jika masih belum paham. 

10. Mengerjakan post-test dengan baik.  
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B. KBM pada Materi Pokok Laju Reaksi dengan Metode Diskusi Presentasi 

Kegiatan guru Kegiatan siswa 
1. Memberikan pre-test mengenai 

materi Laju Reaksi. 
2. Membagi siswa menjadi 5 

kelompok, menugaskan masing-
masing kelompok untuk membuat 
makalah yang nantinya akan  
dipresentasikan di depan kelas. 

3. Mengawasi jalannya diskusi 
presentasi, dan membenarkan jika 
terdapat kesalahan, menyimpulkan 
hasil diskusi.  

 
 
4. Mengawasi jalannya diskusi 

presentasi, dan membenarkan jika 
terdapat kesalahan, menyimpulkan 
hasil diskusi.  

 
 
 
5. Mengawasi jalannya diskusi 

presentasi, dan membenarkan jika 
terdapat kesalahan, menyimpulkan 
hasil diskusi.  

 
 
6. Mengawasi jalannya diskusi 

presentasi, dan membenarkan jika 
terdapat kesalahan, menyimpulkan 
hasil diskusi.  

 
 
 
7. Mengawasi jalannya diskusi 

presentasi, dan membenarkan jika 
terdapat kesalahan, menyimpulkan 
hasil diskusi.  

 
 
 
8. Memberikan penjelasan secara garis 

besar mengenai materi laju reaksi. 
9. Memberikan evaluasi (post-test) 

mengenai materi Laju Reaksi. 

1. Mengerjakan pre-test dengan baik. 
 
2. Memperhatikan penjelasan guru, 

mencatat kelompoknya masing-masing 
dan segera membuat makalah yang 
sebelumnya telah didiskusikan dalam 
kelompoknya. 

3. Kelompok pertama mempresentasikan 
mengenai konsep laju reaksi, kelompok 
yang lain memperhatikan dan 
mengajukan pertanyaan lalu kelompok 
tersebut menjawab secara 
langsung/diskusi kelas.  

4. Kelompok ke-2 mempresentasikan 
mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi laju reaksi, kelompok 
yang lain memperhatikan dan 
mengajukan pertanyaan lalu kelompok 
tersebut menjawab secara 
langsung/diskusi kelas.  

5. Kelompok ke-3 mempresentasikan 
mengenai teori tumbukan, kelompok 
yang lain memperhatikan dan 
mengajukan pertanyaan lalu kelompok 
tersebut menjawab secara 
langsung/diskusi kelas. 

6. Kelompok ke-4 mempresentasikan 
mengenai bentuk persamaan laju reaksi 
dan makna orde reaksi, kelompok yang 
lain memperhatikan dan mengajukan 
pertanyaan lalu kelompok tersebut 
menjawab secara langsung/diskusi 
kelas.  

7. Kelompok ke-5 mempresentasikan 
mengenai penentuan persamaan laju 
reaksi, kelompok yang lain 
memperhatikan dan mengajukan 
pertanyaan lalu kelompok tersebut 
menjawab secara langsung/diskusi 
kelas.  

8. Memperhatikan penjelasan guru. 
 
9. Mengerjakan post-test dengan baik. 
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VI. SUMBER PEMBELAJAR 

a. Kurikulum Kimia 2004 

b. Buku acuan yang relavan 

1. Michael Purba 

2. Unggul Sudarno 

3. Petrucci Suminar 

4. Keenan 

 

VII. EVALUASI 

Evaluasi dilaksanakan pada akhir kegiatan belajar mengajar, alat evaluasi 

berupa tes tertulis bentuk objektif. 
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Lampiran 2 

PETUNJUK DEMONTRASI 

 

A. Pengaruh Konsentrasi terhadap Laju Reaksi 

1. Tujuan : Mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. 

2. Alat dan Bahan 

a. Larutan HCl 0,1M; 0,5M; 1M; 2M; 4M 

b. 5 keping seng @ 10 gram 

c. Tabung reaksi 5 buah 

d. Stop watch 

3. Langkah kerja 

a. Masukkan larutan HCl ke dalam tabung reaksi masing-masing ± 5 

mL. 

b. Masukkan keping seng ke dalam masing-masing tabung tersebut. 

c. Catat waktu pada saat keping seng dicelupkan dalam larutan sampai 

habis bereaksi. 

 

B. Pengaruh Luas Permukaan terhadap Laju Reaksi 

1. Tujuan : Mengetahui pengaruh luas permukaa terhadap laju reaksi. 

2. Alat dan Bahan 

a. Batu kapur kepingan, serbuk kasar, serbuk halus @ 5 gram 

b. Larutan HCl 1M 

c. Gelas kimia 100 mL 

3. Langkah kerja 

a. Masukkan ke dalam gelas kimia masing-masing 10 mL HCl 1M. 

b. Masukkan batu kapur ke dalam gelas kimia tersebut. 

c. Catat waktu pada saat batu kapur dicelupkan dalam larutan sampai  

habis bereaksi. 

 

C. Pengaruh Suhu terhadap Laju Reaksi 

1. Tujuan : Mengetahui pengaruh suhu terhadap laju reaksi. 
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2. Alat dan Bahan  

a. Larutan Na2S2O3 0,1M 

b. Larutan HCl 1M 

c. Gelas kimia 100 mL 

d. Pemanas 

e. Termometer  

3. Langkah kerja 

a. Letakkan gelas kimia 100 mL di atas kertas yang diberi tanda silang. 

b. Masukkan 20 mL larutan Na2S2O3 0,1M ke dalam gelas kimia 

tersebut. 

c. Kemudian masukkan larutan HCl 1M ke dalam gelas kimia yang 

sudah berisi larutan Na2S2O3. 

d. Catat waktu pada mulai dari penuangan HCl sampai tanda silang pada 

kertas tidak terlihat karena larutan menjadi keruh. 

e. Ulangi langkah 1 sampai 4 tetapi larutan Na2S2O3 dipanaskan dulu 

hingga suhu 500C. 

 

D. Pengaruh Katalisator terhadap Laju Reaksi  

1. Tujuan : Mengetahui pengaruh katalisator terhadap laju reaksi. 

2. Alat dan Bahan  

a. Larutan H2O2 5%  

b. Larutan FeCl3 0,1M 

c. Larutan NaCl 0,1M 

d. Gelas kimia 100 mL 

3. Langkah kerja 

a. Masukkan masing-masing 50 mL larutan H2O2 5% ke dalam dua gelas 

kimia. Amati kecepatan timbulnya gelembung gas pada kedua gelas 

itu. 

b. Tambahkan 1 mL larutan NaCl 0,1M ke dalam gelas kimia I dan 1 mL 

larutan FeCl3 ke dalam gelas kimia II. Amati dan catat kecepatan 

timbulnya gelembung gas pada kedua gelas itu. 
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Lampiran 4 

HUBUNGAN INDIKATOR, NOMOR SOAL DAN JENJANG 

KEMAMPUAN KOGNITIF 

 

NO INDIKATOR NO SOAL JENJANG KEMAMPUAN 
KOGNITIF 

1 
2 
 
 
3 
4 
5 
6 
7 
 
8 
9 
 

10 
11 
12 
13 
 

14 
 
 

15 
16 
17 
18 
 

19 
 

20 
21 

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

C1 

C1 

C1 

C3 

C1 

C2 

C1 

C2 

C2 

C3 

C3 

C2 

C2 

C2 

C2 

C1 

C1 

C2 

C2 

C1 

C2 

C3 

C3 

C2 

C1 

C2 

C2 

C1 

C2 

C2 
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Lampiran 5. Lembar Soal Tryout Materi Laju Reaksi 
 

 

INSTRUMEN PENILAIAN KOGNITIF 

 

   MATA PELAJARAN : KIMIA 

   KELAS/SEMESTER : XI IPA/1 

   POKOK BAHASAN  : LAJU REAKSI 

   WAKTU   : 60 MENIT 

 

PETUNJUK UMUM 

1.  Tulislah dengan lengkap nama, no absen dan kelas anda pada lembar jawaban ! 

2.  Periksalah soal-soal sebelum anda menjawabnya! 

3.  Jumlah butir soal 30 (tiga puluh) butir. 

4.  Kerjakan terlebih dahulu soal yang anda anggap mudah kemudian baru yang 

lebih sukar sehingga semua soal terjawab! 

5.  Tulis jawaban anda pada lembar jawaban yang telah disediakan dengan 

memberikan tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang anda anggap benar! 

6.  Apabila ada jawaban yang anda anggap salah dan ingin memperbaikinya, tidak 

diperbolehkan memakai tipe-ex atau penghapus, melainkan dengan cara seperti 

di bawah ini! 

Contoh: Pilihan semula  A B C D E 

             Dibetulkan menjadi   A B C D E  

7.  Periksalah pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas tes, soal   dan 

lembar jawaban diserahkan kembali kepada pengawas. 

 

SELAMAT MENGERJAKAN !!!!!! 
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1.   Pada reaksi P    + Q                  R, kecepatan reaksi pada setiap saat 

dapat dinyatakan sebagai …. 

A. penambahan konsentrasi P tiap satuan waktu 

B. penambahan konsentrasi Q tiap satuan waktu 

C. penambahan konsentrasi R tiap satuan waktu 

D. penambahan konsentrasi P dan Q tiap satuan waktu 

E. penambahan konsentrasi P, Q dan R tiap satuan waktu 

2.   Satuan laju reaksi adalah …. 

A. mol 

B. 
ik

mol
det

 

C. 
ik

liter
det

 

 D. 
liter
M

 

  

 E. 
ikliter

mol
det´

 

3.  Pada reaksi  2N2O5(g)   4NO2(g)  +  O2(g), laju pembentukan gas   

adalah …. 

A. setengah dari penguraian N2O5 

B. dua kali dari penguraian N2O5 

C. sama dengan penguraian N2O5 

D. empat kali dari pembentukan NO2 

E. sama sengan pembentukan NO2 
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4.  Dalam suatu ruangan 2 liter dicampurkan 0,5 mol gas HCl dan 0,4 mol oksigen 

kemudian dipanaskan pada suhu 200oC. Setelah 20 detik, terbentuk 0,1 mol Cl2 

menurut persamaan, 

    4HCl(g)   2H2O(g)  +  2Cl2(g) 

Pernyataan yang benar tentang laju reaksi adalah …. 

A. v HCl = 0,025 M det-1 

B. v O2  = 0,020 M det-1 

C. v Cl2 = 0,005 M det-1 

D. v HCl = 0,005 M det-1 

E. v H2O = 0,001 M det-1 

5.   Natrium tiosulfat bereaksi dengan asam klorida membentuk endapan belerang 

menurut persamaan, 

  Na2S2O3(aq)  +  2HCl(aq)          NaCl2(aq)  +  H2O(l)  +  SO2(g)  +  S(s) 

 Cara praktis mengukur laju reaksi ini adalah mengukur …. 

A. laju pembentukan S 

B. laju pembentukan air 

C. laju pembentukan SO2 

D. laju pembentukan NaCl 

E. laju berkurangnya konsentrasi HCl 

6.   Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah seperti di bawah ini,  

kecuali …. 

A. katalis 

B. temperatur 

C. konsentrasi pereaksi 

D. konsentrasi produk 

E. luas permukaan 
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7.   Natrium bereaksi hebat dengan air pada suhu kamar sedangkan besi tidak. Hal 

ini memperlihatkan bahwa laju reaksi bergantung pada …. 

A. suhu 

B. katalisator 

C. konsentrasi 

D. jenis pereaksi 

E. luas permukaan  

8.  Di antara pasangan pereaksi berikut, yang diharapkan bereaksi paling cepat 

adalah …. 

A. 20 mL HCl 0,2 M + 20 mL Na2S2O3 0,1 M pada 30oC 

B. 20 mL HCl 0,1 M + 20 mL Na2S2O3 0,1 M + 10 mL air pada 30oC 

C. 20 mL HCl 0,1 M + 20 mL Na2S2O3 0,1 M pada 40oC 

D. 20 mL HCl 0,2 M + 20 mL Na2S2O3 0,1 M pada 40oC 

E. 20 mL HCl 0,2 M + 20 mL Na2S2O3 0,1 M + 20 mL air pada 40oC 

9.   Perhatikan persamaan reaksi berikut ini : 

  CaCO3(s)  +  2HCl(aq)                    CaCl2(aq)  +  H2O(l)  +  CO2(g) 

 Apakah pengaruh terhadap laju reaksi dan banyaknya gas karbon dioksida jika 

butiran CaCO3 diganti dengan serbuk? 

  Laju reaksi                 Banyaknya gas CO2 

A. bertambah  tidak berubah  

B. bertambah  bertambah 

C. bertambah  berkurang 

D. berkurang  tidak berubah 

E. berkurang  bertambah 
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10. Dari percobaan penguraian H2O2 menjadi H2O dan O2 diperoleh data sebagai 

berikut : 

  Perlakuan    Pengamatan 

1. Larutan H2O2 saja   sedikit gelembung 

2. Larutan H2O2 + larutan NaCl sedikit gelembung 

3. Larutan H2O2 + Fe2(SO4)3 banyak gelembung 

4. Larutan H2O2 + CoCl2  banyak gelembung 

Dari data di atas, zat yang berfungsi sebagai katalis dalam penguraian H2O2 

adalah …. 

A. Na+ dan Cl- 

B. Fe2+ dan SO4
2- 

C. Co2+ dan Fe2+ 

D. Cl- dan SO4
2- 

E. Co2+ dan Fe3+ 

11. Penguraian H2O2 menurut reaksi 2H2O2(l)            2H2O(l)  +  O2(g). 

Percob Awal reaksi Proses reaksi Akhir reaksi Keterangan 
1. H2O2  tak berwarna Tak berwarna Tak berwarna Lambat 
2. H2O2 + NaCl tak berwarna Tak berwarna Tak berwarna Lambat 
3. H2O2 + FeCl3 jingga Coklat muda Jingga Cepat 
4. H2O2 + CoCl2 merah muda Hijau-coklat Merah muda Cepat 

  Dari data percobaan di atas, peran katalis dalam proses reaksi adalah …. 

A. tidak ikut bereaksi dalam proses reaksi  

B. ikut bereaksi dan tidak diperoleh kembali pada akhir reaksi 

C. ikut bereaksi dan dapat diperoleh kembali pada akhir reaksi 

D. ikut bereaksi dan warnanya berubah tetap selama reaksi berlangsung 

E. tidak iku bereaksi dan warnanya berubah selama reaksi berlangsung 
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12. Kenaikan suhu akan mempercepat reaksi, karena …. 

A. kenaikan suhu akan menaikkan energi pengaktifan zat yang bereaksi 

B. kenaikan suhu akan memperbesar konsentrasi zat yang bereaksi 

C. kenaikan suhu akan memperbesar energi kinetik molekul pereaksi 

D. kenaikan suhu akan memperbesar tekanan 

E. kenaikan suhu akan memperbesar luas permukaan 

 

Untuk soal nomor 13 dan 14 menggunakan data berikut : 

Apabila diperoleh data hasil reaksi antara logam seng dengan asam klorida :   

Percobaan Massa/ bentuk 
zat Zn 

Konsentrasi 
HCl (mol L-1) 

Waktu 
(detik) 

Suhu 
(oC) 

1.  
2. 
3. 
4. 
5. 

5 gram serbuk 
5 gram lempengan 
5 gram butiran 
5 gram lempengan 
5 gram lempengan 

0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 

2 
3 
5 

1,5 
1,5 

25 
25 
25 
25 
35 

13. Pada percobaan 1 dan 3, laju reaksi dipengaruhi oleh faktor ….  

A. konsentrasi 

B. sifat-sifat 

C. suhu 

D. luas permukaan  

E. katalis 

14. Berdasarkan percobaan 2 dan 5, untuk kenaikan suhu sebesar 10oC, laju reaksi 

akan …. 

A. sama dengan semula 

B. menjadi lebih lambat 

C. menjadi setengah kali semula 

D. menjadi dua kali semula 

E. menjadi empat kali semula 
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15. Setiap kenaikan suhu 20oC, laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat dari semula. 

Jika pada suhu 20oC laju reaksi berlangsung 9 menit, maka laju reaksi pada suhu 

80oC adalah …. 

A. 1/9 menit 

B. 1/6 menit 

C. 1/3 menit 

D. 2/3 menit 

E. 3/6 menit  

16. Di antara pernyataan berikut yang tidak benar adalah …. 

A. katalisator memperbesar laju reaksi 

B. makin besar energi pengaktifan makin cepat reaksi berlangsung 

C. laju reaksi ditentukan oleh tahap reaksi yang berlangsung paling lambat 

D. katalisator tidak mengubah entalpi reaksi 

E. makin besar konsentrasi pereaksi makin besar frekuensi tumbukan 

 

17. Diagram tingkat energi untuk reaksi CO(g)  +  NO2(g)                 CO2(g) +  NO(g) 

     E   (kJ) 
 N      200 ----------------------------------------------- 
 E 
 R         CO  +  NO2 

 G      100      ------------------------------------------- 
I         50  ----------- --------------------------- CO2 +  NO  

 
     Koordinat reaksi             

Energi pengaktifan reaksi tersebut adalah …. 
A. –50 kJ 

B. 50kJ 

C. 100 kJ 

D. 150 kJ 

E. 200 kJ 
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18. Berdasarkan reaksi  aA  +  bB             cC + dD, persamaan laju reaksi dapat 

dituliskan sebagai …. 

A. v  = k [ ] [ ]yx BA  

B. v  = k [ ] [ ]ba BA  

C. v  = k [ ] [ ]yx DC  

D. v  = k [ ] [ ]dc DC  

E. v  = k [ ] [ ]dc BA  

19. Satuan tetapan jenis reaksi (k) untuk reaksi tingkat 2 adalah …. 

A. M-1 detik 

B. M-1 detik-1 

C. M detik-1 

D. M-2 detik-2 

E. M2 detik-2 

20. Pada reaksi  A + B             AB, diperoleh data sebagai berikut : 

 Jika konsentrasi A dinaikkan dua kali pada konsentrasi B tetap, laju reaksi 

menjadi dua kali lebih besar. Jika konsentrasi A dan B masing-masing dinaikkan 

dua kali, laju reaksi menjadi delapan kali lebih besar. Persamaan laju reaksinya 

adalah …. 

A. v  = k [ ] [ ]2BA  

B. v  = k [ ] [ ]BA  

C. v  = k [ ] [ ]BA 2  

D. v  = k [ ] [ ]22 BA  

E. v  = k [ ] [ ]3BA  
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Data berikut berlaku untuk soal nomor 21 sampai dan 23. 

Apabila pada reaksi, 

2NO(g) +  2H2(g)    N2(g)  +  2H2O(g), diperoleh datasebagai berikut : 

Percobaan [ ]NO (M) [ ]2H (M) Waktu reaksi (detik) 

1. 
2. 
3. 

0,1 
0,2 
0,2 

0,1 
0,1 
0,2 

80 
40 
10 

21. Tingkat reaksi terhadap NO, H2 dan tingkat reaksi total secara berturut-turut 

adalah …. 

A. 1, 1, 2 

B. 1, 2, 3 

C. 2, 0, 2 

D. 2, 1, 3 

E. 3, 0, 3 

22. Berapakah harga dan satuan tetapan jenis reaksinya? 

A. 1,25 M-2det-1 

B. 1,25 M-1det-1 

C. 2,50 M-2det-1 

D. 12,5 M-2det-1 

E. 12,5 M-1det-1 

23. Berapakah waktu reaksinya apabila [ ]NO = [ ]2H = 0,3 M? 

A. 0,03 detik 

B. 0,34 detik 

C. 0,89 detik 

D. 1,13 detik 

E. 2,96 detik 
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24. Tanda-tanda yang menyertai adanya reaksi kimia adalah sebagai berikut, 

kecuali…. 

A. perubahan warna 

B. perubahan suhu 

C. massa zat bertambah 

D. terbentuk gas 

E. terbentuk endapan 

25. Reaksi hidrolisis etil asetat 

 CH3COOC2H5 + H2O             CH3COOH  +  C2H5OH 

 Berorde nol terhadap H2O, berarti …. 

A. laju awal reaksi = 0 

B. reaksi akan berlangsung terus hingga air habis 

C. konsentrasi air tidak mempengaruhi laju reaksi 

D. reaksi dapat berlangsung tanpa air 

E. laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi air 

26. Berikut disajikan data hasil percobaan, 

Percobaan [ ]P (M) [ ]Q (M) V (M/detik) 

1. 
2. 
3. 

0,04 
0,08 
0,12 

0,2 
0,4 
0,2 

0,03 
0,24 
0,27 

Orde reaksi terhadap Q adalah …. 

A. 0 

B. 1 

C. 2 

D. 3 

E. 4 
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27. Energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel pereaksi sehingga 

menghasilkan tumbukan efektif disebut …. 

A. energi total 

B. energi listrik 

C. energi kinetik 

D. energi aktivasi 

E. energi mekanik 

28. Di bawah ini adalah contoh katalisator yang digunakan dalam industri,      

kecuali …. 

A. besi dalam sintesis ammonia 

B. V2O5 dalam industri asam sulfat 

C. nikel dalam pembuatan margarin dari minyak kelapa 

D. platina dalam industri asam nitrat 

E. enzim dalam proses metabolisme 

29. Pada reaksi 2A + B         A2B diketahui bahwa reaksi berorde nol terhadap 

B. Hubungan laju reaksi awal zat B itu diperlihatkan oleh grafik …. 

 A. v   

 
 
           [ ]B  
 B. v  
 
 
 

         [ ]B   
C. v  
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 D. v   

 
 
 
         [ ]B  

E. v  
 
 
 
            
          [ ]B  
 

30. Diagram di bawah ini menyatakan bahwa …. 

  
        E          
        n                              
        e                                x 
        r     -------------------------- 
        g      C4 + 4O2                 Y 
         i                  -------------------   

 4CO2 

              Koordinat reaksi 

A. reaksi berlangsung dengan menyerap energi 

B. X adalah perubahan entalpi reaksi 

C. reaksi hanya bisa berlangsung bila X > Y 

D. reaksi tersebut adalah reaksi eksoterm 

E. X + Y adalah energi aktivasi  
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Lampiran 6. Kunci Jawaban Soal Tryout 

 

KUNCI  JAWABAN INSTRUMEN PENILAIAN KOGNITIF 

LAJU REAKSI KELAS XI IPA SEMESTER GANJIL 

 

 

 

1.  C   11. C  21. B 

2. E   12. C  22. D 

3. A   13. D  23. E 

4. D   14. D  24. C 

5. A   15. C  25. C 

6. D   16. B  26. B 

7. D   17. B  27. D 

8. D   18. A  28. E 

9. B   19. B  29. E 

10. E   20. A  30. D 
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Lampiran 7. Lembar Soal Pretest Posttes Materi Laju Reaksi 

 

INSTRUMEN PENILAIAN KOGNITIF 

 

   MATA PELAJARAN : KIMIA 

   KELAS/SEMESTER : XI IPA/1 

   POKOK BAHASAN  : LAJU REAKSI 

   WAKTU   : 60 MENIT 

 
PETUNJUK UMUM 

1. Tulislah dengan lengkap nama, no absen dan kelas anda pada lembar jawaban ! 

2. Periksalah soal-soal sebelum anda menjawabnya! 

3. Jumlah butir soal 30 (tiga puluh) butir. 

4. Kerjakan terlebih dahulu soal yang anda anggap mudah kemudian baru yang 

lebih sukar sehingga semua soal terjawab! 

5. Tulis jawaban anda pada lembar jawaban yang telah disediakan dengan 

memberikan tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang anda anggap benar! 

6. Apabila ada jawaban yang anda anggap salah dan ingin memperbaikinya, tidak 

diperbolehkan memakai tipe-ex atau penghapus, melainkan dengan cara seperti 

di bawah ini! 

 Contoh: Pilihan semula  A B C D E 

          Dibetulkan menjadi    A B C D E  

7. Periksalah pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas tes, soal dan 

lembar jawaban diserahkan kembali kepada pengawas. 

 

SELAMAT MENGERJAKAN !!!!!! 
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1.   Pada reaksi P    + Q                  R, kecepatan reaksi pada setiap saat 

dapat dinyatakan sebagai …. 

A. penambahan konsentrasi P tiap satuan waktu 

B. penambahan konsentrasi Q tiap satuan waktu 

C. penambahan konsentrasi R tiap satuan waktu 

D. penambahan konsentrasi P dan Q tiap satuan waktu 

E. penambahan konsentrasi P, Q dan R tiap satuan waktu 

2. Satuan laju reaksi adalah ….          

A. mol 

B. 
ik

mol
det

 

C. 
ik

liter
det

 

D. 
liter
M

 

 

E. 
ikliter

mol
det´

 

3.  Pada reaksi   2N2O5(g)   4NO2(g)  +  O2(g), laju pembentukan gas O2   

     adalah …. 

A. setengah dari penguraian N2O5 

B. dua kali dari penguraian N2O5 

C. sama dengan penguraian N2O5 

D. empat kali dari pembentukan NO2 

E. sama sengan pembentukan NO2 
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4.  Dalam suatu ruangan 2 liter dicampurkan 0,5 mol gas HCl dan 0,4 mol oksigen 

kemudian dipanaskan pada suhu 200oC. Setelah 20 detik, terbentuk 0,1 mol Cl2 

menurut persamaan, 

    4HCl(g)  +  O2           2H2O(g)  +  2Cl2(g) 

Pernyataan yang benar tentang laju reaksi adalah …. 

A. v HCl = 0,025 M det-1 

B. v O2  = 0,020 M det-1 

C. v Cl2 = 0,005 M det-1 

D. v HCl = 0,005 M det-1 

E. v H2O = 0,001 M det-1 

5.   Natrium tiosulfat bereaksi dengan asam klorida membentuk endapan belerang 

menurut persamaan, 

  Na2S2O3(aq)  +  2HCl(aq)          NaCl2(aq)  +  H2O(l)  +  SO2(g)  +  S(s) 

 Cara praktis mengukur laju reaksi ini adalah mengukur …. 

A. laju pembentukan S 

B. laju pembentukan air 

C. laju pembentukan SO2 

D. laju pembentukan NaCl 

E. laju berkurangnya konsentrasi HCl 

6.   Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah seperti di bawah ini,      

kecuali …. 

A. katalis 

B. temperatur 

C. konsentrasi pereaksi 

D. konsentrasi produk 

E. luas permukaan 
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7.   Natrium bereaksi hebat dengan air pada suhu kamar sedangkan besi tidak. Hal 

ini memperlihatkan bahwa laju reaksi bergantung pada …. 

A. suhu 

B. katalisator 

C. konsentrasi 

D. jenis pereaksi 

E. luas permukaan  

8.   Di antara pasangan pereaksi berikut, yang diharapkan bereaksi paling cepat 

adalah …. 

A. 20 mL HCl 0,2 M + 20 mL Na2S2O3 0,1 M pada 30oC 

B. 20 mL HCl 0,1 M + 20 mL Na2S2O3 0,1 M + 10 mL air pada 30oC 

C. 20 mL HCl 0,1 M + 20 mL Na2S2O3 0,1 M pada 40oC 

D. 20 mL HCl 0,2 M + 20 mL Na2S2O3 0,1 M pada 40oC 

E. 20 mL HCl 0,2 M + 20 mL Na2S2O3 0,1 M + 20 mL air pada 40oC 

9.   Perhatikan persamaan reaksi berikut ini : 

  CaCO3(s)  +  2HCl(aq)                    CaCl2(aq)  +  H2O(l)  +  CO2(g) 

 Apakah pengaruh terhadap laju reaksi dan banyaknya gas karbon dioksida jika 

butiran CaCO3 diganti dengan serbuk? 

  Laju reaksi                 Banyaknya gas CO2 

A. bertambah  tidak berubah  

B. bertambah  bertambah 

C. bertambah  berkurang 

D. berkurang  tidak berubah 

E. berkurang  bertambah 
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10. Dari percobaan penguraian H2O2 menjadi H2O dan O2 diperoleh data sebagai 

berikut : 

  Perlakuan    Pengamatan 

1. Larutan H2O2 saja   sedikit gelembung 

2. Larutan H2O2 + larutan NaCl  sedikit gelembung 

3. Larutan H2O2 + Fe2(SO4)3  banyak gelembung 

4. Larutan H2O2 + CoCl2  banyak gelembung 

Dari data di atas, zat yang berfungsi sebagai katalis dalam penguraian H2O2 

adalah …. 

A. Na+ dan Cl- 

B. Fe2+ dan SO4
2- 

C. Co2+ dan Fe2+ 

D. Cl- dan SO4
2- 

E. Co2+ dan Fe3+ 

11. Penguraian H2O2 menurut reaksi 2H2O2(l)            2H2O(l)  +  O2(g). 

Percob Awal reaksi Proses reaksi Akhir reaksi Keterangan 
1. H2O2  tak berwarna Tak berwarna Tak berwarna Lambat 
2. H2O2 + NaCl tak berwarna Tak berwarna Tak berwarna Lambat 
3. H2O2 + FeCl3 jingga Coklat muda Jingga Cepat 
4. H2O2 + CoCl2 merah muda Hijau-coklat Merah muda Cepat 

  Dari data percobaan di atas, peran katalis dalam proses reaksi adalah …. 

A. tidak ikut bereaksi dalam proses reaksi  

B. ikut bereaksi dan tidak diperoleh kembali pada akhir reaksi 

C. ikut bereaksi dan dapat diperoleh kembali pada akhir reaksi 

D. ikut bereaksi dan warnanya berubah tetap selama reaksi berlangsung 

E. tidak ikut bereaksi dan warnanya berubah selama reaksi berlangsung 
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12. Kenaikan suhu akan mempercepat reaksi, karena …. 

A. kenaikan suhu akan menaikkan energi pengaktifan zat yang bereaksi 

B. kenaikan suhu akan memperbesar konsentrasi zat yang bereaksi 

C. kenaikan suhu akan memperbesar energi kinetik molekul pereaksi 

D. kenaikan suhu akan memperbesar tekanan 

E. kenaikan suhu akan memperbesar luas permukaan 

Untuk soal nomor 13 dan 14 menggunakan data berikut : 

Apabila diperoleh data hasil reaksi antara logam seng dengan asam klorida :   

Percobaan Massa/ bentuk 
zat Zn 

Konsentrasi 
HCl (mol L-1) 

Waktu 
(detik) 

Suhu 
(oC) 

1.  
2. 
3. 
4. 
5. 

5 gram serbuk 
5 gram lempengan 
5 gram butiran 
5 gram lempengan 
5 gram lempengan 

0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 

2 
3 
5 

1,5 
1,5 

25 
25 
25 
25 
35 

13. Pada percobaan 1 dan 3, laju reaksi dipengaruhi oleh faktor ….  

A. konsentrasi 

B. sifat-sifat 

C. suhu 

D. luas permukaan  

E. katalis 

14. Berdasarkan percobaan 2 dan 5, untuk kenaikan suhu sebesar 10oC, laju reaksi 

akan …. 

A. sama dengan semula 

B. menjadi lebih lambat 

C. menjadi setengah kali semula 

D. menjadi dua kali semula 

E. menjadi empat kali semula 
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15. Setiap kenaikan suhu 20oC, laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat dari semula.   

 Jika pada suhu 20oC laju reaksi berlangsung 9 menit, maka laju reaksi pada  

suhu 80oC adalah …. 

A. 1/9 menit 

B. 1/6 menit 

C. 1/3 menit 

D. 2/3 menit 

E. 3/6 menit  

16. Di antara pernyataan berikut yang tidak benar adalah …. 

A. katalisator memperbesar laju reaksi 

B. makin besar energi pengaktifan makin cepat reaksi berlangsung 

C. laju reaksi ditentukan oleh tahap reaksi yang berlangsung paling lambat 

D. katalisator tidak mengubah entalpi reaksi 

E. makin besar konsentrasi pereaksi makin besar frekuensi tumbukan 

17. Diagram tingkat energi untuk reaksi CO(g)  +  NO2(g)                   CO2(g) + NO(g) 

     E   (kJ) 
 N      200 ----------------------------------------------- 
 E 
 R         CO  +  NO2 

 G      100      ------------------------------------------- 
I         50  ----------- --------------------------- CO2 +  NO  

 
     Koordinat reaksi             

Energi pengaktifan reaksi tersebut adalah …. 

A. –50 kJ 

B. 50kJ 

C. 100 kJ 

D. 150 kJ 

E. 200 kJ 
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18. Berdasarkan reaksi  aA  +  bB             cC + dD, persamaan laju reaksi dapat 

dituliskan sebagai …. 

A. v  = k [ ] [ ]yx BA  

B. v  = k [ ] [ ]ba BA  

C. v  = k [ ] [ ]yx DC  

D. v  = k [ ] [ ]dc DC  

E. v  = k [ ] [ ]dc BA  

19. Satuan tetapan jenis reaksi (k) untuk reaksi tingkat 2 adalah …. 

A. M-1 detik 

B. M-1 detik-1 

C. M detik-1 

D. M-2 detik-2 

E. M2 detik-2 

20. Pada reaksi  A + B             AB, diperoleh data sebagai berikut : 

 Jika konsentrasi A dinaikkan dua kali pada konsentrasi B tetap, laju reaksi  

menjadi dua kali lebih besar. Jika konsentrasi A dan B masing-masing  

dinaikkan dua kali, laju reaksi menjadi delapan kali lebih besar.  

Persamaan laju reaksinya adalah …. 

A. v  = k [ ] [ ]2BA  

B. v  = k [ ] [ ]BA  

C. v  = k [ ] [ ]BA 2  

D. v  = k [ ] [ ]22 BA  

E. v  = k [ ] [ ]3BA  
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Data berikut berlaku untuk soal nomor 21 sampai dan 23. 

Apabila pada reaksi, 

2NO(g) +  2H2(g)    N2(g)  +  2H2O(g), diperoleh data sebagai berikut : 

Percobaan [ ]NO (M) [ ]2H (M) Waktu reaksi (detik) 

1. 
2. 
3. 

0,1 
0,2 
0,2 

0,1 
0,1 
0,2 

80 
40 
10 

21. Tingkat reaksi terhadap NO, H2 dan tingkat reaksi total secara berturut-turut 

adalah …. 

A. 1, 1, 2 

B. 1, 2, 3 

C. 2, 0, 2 

D. 2, 1, 3 

E. 3, 0, 3 

22. Berapakah harga dan satuan tetapan jenis reaksinya? 

A. 1,25 M-2det-1 

B. 1,25 M-1det-1 

C. 2,50 M-2det-1 

D. 12,5 M-2det-1 

E. 12,5 M-1det-1 

23. Berapakah waktu reaksinya apabila [ ]NO = [ ]2H = 0,3 M? 

A. 0,03 detik 

B. 0,34 detik 

C. 0,89 detik 

D. 1,13 detik 

E. 2,96 detik 
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25. Tanda-tanda yang menyertai adanya reaksi kimia adalah sebagai berikut, 

kecuali…. 

A. perubahan warna 

B. perubahan suhu 

C. massa zat bertambah 

D. terbentuk gas 

E. terbentuk endapan 

25. Reaksi hidrolisis etil asetat 

 CH3COOC2H5 + H2O             CH3COOH  +  C2H5OH 

 Berorde nol terhadap H2O, berarti …. 

A. laju awal reaksi = 0 

B. reaksi akan berlangsung terus hingga air habis 

C. konsentrasi air tidak mempengaruhi laju reaksi 

D. reaksi dapat berlangsung tanpa air 

E. laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi air 

26. Berikut disajikan data hasil percobaan, 

Percobaan [ ]P (M) [ ]Q (M) V (M/detik) 

1. 
2. 
3. 

0,04 
0,08 
0,12 

0,2 
0,4 
0,2 

0,03 
0,24 
0,27 

 Orde reaksi terhadap Q adalah …. 

A. 0 

B. 1 

C. 2 

D. 3 

E. 4 
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27. Energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel pereaksi 

sehingga menghasilkan tumbukan efektif disebut …. 

A. energi total 

B. energi listrik 

C. energi kinetik 

D. energi aktivasi 

E. energi mekanik 

28. Di bawah ini adalah contoh katalisator yang digunakan dalam industri,  

kecuali …. 

A. besi dalam sintesis ammonia 

B. V2O5 dalam industri asam sulfat 

C. nikel dalam pembuatan margarin dari minyak kelapa 

D. platina dalam industri asam nitrat 

E. enzim dalam proses metabolisme 

29. Jika reaksi 2A + B         A2B pada konsentrasi awal B 

yang berbeda-beda diperoleh grafik sebagai berikut, 

 v  
                                  
 
 
            
          [ ]B  

reaksi tersebut merupakan reaksi orde …. 

A. 1 

B. 2 

C. –1 

D. –2 

E. 0 
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30. Diagram di bawah ini menyatakan bahwa …. 

  
        E          
        n                              
        e                                x 
        r     -------------------------- 
        g      C4 + 4O2                 Y 
         i                  -------------------   

 4CO2 

              Koordinat reaksi 

A. reaksi berlangsung dengan menyerap energi 

B. X adalah perubahan entalpi reaksi 

C. reaksi hanya bisa berlangsung bila X > Y 

D. reaksi tersebut adalah reaksi eksoterm 

E. X + Y adalah energi aktivasi  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 81 

Lampiran 8 

LEMBAR JAWABAN 

 
Nama  : 

Kelas  : 

No Absen : 

 
 
1.      A       B      C       D       E 16. A B C D E 

2.      A       B      C       D       E 17. A B C D E 

3.      A       B      C       D       E 18.  A B C D E 

4.      A       B      C       D       E 19. A B C D E 

5.      A       B      C       D       E 20. A B C D E 

6.      A       B      C       D       E 21. A B C D E 

7.      A       B      C       D       E 22.  A B C D E 

8.      A       B      C       D       E 23. A B C D E 

9.      A       B      C       D       E 24. A B C D E 

10.    A       B      C       D       E 25. A B C D E 

11.    A       B      C       D       E 26. A B C D E 

12.    A       B      C       D       E 27. A B C D E 

13.    A       B      C       D       E 28. A B C D E 

14.    A       B      C       D       E 29. A B C D E 

15.    A       B      C       D       E 30. A B C D E 
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Lampiran 9. Kunci Jawaban Soal Pretest Postest Laju Reaksi 

KUCI  JAWABAN INSTRUMEN PENILAIAN KOGNITIF 

LAJU REAKSI KELAS XI IPA SEMESTER GANJIL 

 

 

 

1.  C   11. C  21. B 

2. E   12. C  22. D 

3. A   13. D  23. E 

4. D   14. D  24. C 

5. A   15. C  25. C 

6. D   16. B  26. B 

7. D   17. B  27. D 

8. D   18. A  28. E 

9. B   19. B  29. E 

10. E   20. A  30. D 
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