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A. Latar belakang masalah 

 
Ilmu kimia sebagai cabang dari ilmu pengetahuan alam dan diajarkan di SMA 

mempunyai tujuan pengajaran antara lain agar siswa menguasai konsep-konsep kimia serta 

penerapannya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam teknologi, serta mampu 

menerapkan sebagai konsep kimia untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan 

teknologi secara ilmiah (Depdiknas, 2004 : 2). Dalam proses pengajaran kimia selama ini, 

peranan guru lebih dominan dibanding dengan peranan siswa. Hal ini sudah tidak sesuai lagi 

dengan kurikulum 2004, yang menitikberakan pada ketrampilan proses. Apalagi sekarang ini 

sudah ada pembaharuan kurikulum lagi, dimana mulai tahun ajaran 2003/2004 sudah mulai uji 

coba kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Dalam KBK ini, peranan guru dalam menentukan 

pola kegiatan belajar mengajar di kelas bukan ditentukan oleh didaktik metodik “apa yang akan 

dipelajari“ saja, melainkan  “bagaimana menyediakan dan memperkaya pengalaman belajar 

anak“. Pengalaman belajar diperoleh melalui serangkaian kegiatan untuk mengeksplorasi 

lingkungan melalui interraksi aktif dengan teman, lingkungan dan narasumber lain. 

Pembelajaran di sini perlu diubah dari sekedar memahami konsep dan prinsip keilmuan 

yaitu kandungan ilmu, siswa juga harus memiliki kemampuan untuk berbuat sesuatu dengan 

menggunakan konsep dan prinsip keilmuan yang telah dikuasai. Agar pembelajaran kimia di 

SMA lebih bermakna perlu diupayakan peningkatan mutu pendidikan yaitu diterapkannya m 

etode mengajar yang memberikan tekanan pada keterlibatan siswa dalam proses yang aktif. 

Keterampilan proses akan terbina dalam diri siswa apabila dalam kegiatan belajar dan 

mengajar menggunakan metode yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi 

secara aktif dalam kegiatan pembentukan konsep sendiri atau melalui pendekatan keterampilan 

proses, sehingga dapat meningkatkan cara berpikir siswa dan untuk meningkatkan pengetahuan. 

Dalam kegiatan belajar mengajar yang berorientasikan pada keaktifan dan kemandirian 

siswa, maka siswa perlu mencoba sendiri, mencari jawaban sendiri dalam memecahkan masalah, 

bekerja sama dengan teman sekelas, menyimpulkan hasil kerja sama dan lain sebagainya. Guru 

hanya membantu mengarahkan siswa dan bertindak sebagai motivator dan fasilitator. Dengan 

kata lain pengalaman belajar yang memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba sendiri 

mencapai tujuannya. 
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Dalam  pembelajaran kimia di SMA banyak pokok bahasan yang menuntut siswa 

melaksanakan eksperimen, salah satunya adalah Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit. 

Pembelajaran materi Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit berdasarkan kurikulum 2004 harus 

sesuai dengan karakteristik konsep kimia yang menekankan pada ketrampilan proses.Dalam 

kurikulum ini disebutkan bahwa standar kompetensi yang harus dicapai oleh siswa adalah 

”mendeskripsikan sifat-sifat larutan, metode pengukuran dan terapannya”. Standar kompetensi ini 

dituangkan dalam kompetensi dasar, yaitu menyelidiki daya hantar listrik berbagai larutan untuk 

membedakanLarutan Elektrolit dan Non Elektrolit dengan melaksanakan percobaan dan 

menafsirkan hasilnya. Pencapaian kompetensi dasar tersebut dapat dikembangkan melalui 

pemilihan metode pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar bagi siswa untuk 

menguasai kompetensi dasar yang telah ditentukan. Untuk itu dalam pembelajarannya perlu 

digunakan metode pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa berpartisipasi secara aktif 

dalam kegiatan pembentukan konsep sehingga dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar. 

Metode pembelajaran yang bisa digunakan pada pokok bahasan Larutan Elektrolit dan Non 

Elektrolit antara lain metode Scientific Inquiry dan metode Demonstrasi. 

Melalui kegiatan Scientific Inquiry siswa akan dimotivasi lebih banyak karena siswa 

terlibat langsung dalam penemuan konsep atau prinsip. Untuk membuat penemuan-penemuan 

konsep melalui kegiatan Scientific Inquiry siswa harus melakukan proses-proses mental misalnya 

mengamati, menggolong- golongkan, membuat dugaan, menjelaskan dan menarik suatu 

kesimpulan. Program pengembangan metode mengajar yang berorientasi pada penemuan 

ilmiah harus disertai pengadan sarana laboratorium yang cukup memadai agar dihasilkan prestasi 

belajar yang lebih baik. Metode pengajaran yang diterapkan dalam pencapaian konsep kimia 

harus mampu mendorong siswa secara aktif bekerja dengan metode ilmiah. Siswa melakukan 

sendiri kegiatan eksperimen dengan panduan guru sehingga dapat menemukan konsep materi 

yang dipelajari. Konsep yang didapat akan bertahan lama dan mendalam dalam ingatan siswa. 

Maka dari itu perlu dilakukan penelitian dalam usaha peningkatan peran aktif siswa dalam 

penemuan suatu konsep. 

Metode mengajar yang juga bisa digunakan adalah metode demonstrasi dimana biasanya 

guru yang melakukan percobaan dan siswanya mengamati. Tetapi dalam penelitian ini metode 

demonstrasi divariasikan dengan menggunakan konflik kognitif. Konflik kognitif yang dimaksud 

adalah guru memberikan pertanyaan yang berisi permasalahan yang berhubungan dengan materi 
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dimana pertanyaan ini memungkinkan beberapa jawaban yang bermacam-macam dari siswa 

sesuai dengan pemikiran dan pengetahuan masing-masing siswa yang akan menimbulkan konflik, 

dan untuk membuktikan kebenaran jawaban itu dilakukan demonstrasi oleh guru sehingga siswa 

benar-benar tahu jawaban yang sebenarnya. Dalam metode ini siswa ikut serta aktif dalam proses 

pembelajaran. Keaktifan siswa ini ditunjukkan dengan munculnya bermacam-macam dugaan 

jawaban yang tentunya saling bertentangan dan siswa diajak oleh guru untuk membuktikan 

kebenaran jawaban melalui percobaan.    

Penggunaan metode pengajaran yang menuntut siswa untuk terlibat langsung dalam 

proses pembelajaran terutama pada materi yang berhubungan dengan praktikum akan 

menimbulkan suatu sikap ilmiah. Antara siswa yang satu dengan siswa yang lain mempunyai 

sikap ilmiah yang berbeda-beda yang akan mempengaruhi hasil belajar. 

SMA Negeri 3 Wonogiri adalah SMA yang mempunyai sarana laboratorium yang cukup 

lengkap dan telah menggunakan KBK. Tetapi dalam kenyataannya dalam proses pembelajaran 

kimia belum sepenuhnya menggunakan pengajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum. Sarana 

laboratorium yang ada belum digunakan sebagaimana mestinya sehingga siswa kurang mampu 

menerapkan konsep materi yang ada. Walaupun dinilai sudah cukup berhasil namun ada beberapa 

kekurangan yaitu siswa kurang memperhatikan guru saat mengajar, waktu belajar habis 

digunakan untuk mendengar dan mencatat, sehingga situasi belajar cenderung pasif, maka siswa 

cepat merasa bosan dan mengantuk dan tidak dapat berkonsentrasi dalam belajar. 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan 

sekarang adalah metode mengajar apa yang memberikan hasil yang lebih baik terhadap 

pencapaian prestasi belajar siswa pada pokok bahasan Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit 

antara metode mengajar Scientific Inquiry dan metode Demonstrasi dengan memperhatikan sikap 

ilmiah siswa.  Untuk mengetahui metode mengajar apa yang memberikan pencapaian prestasi 

belajar yang  lebih baik pada pembelajaran kimia pokok bahasan Larutan Elektrolit dan Non 

Elektrolit, maka dilakukan penelitian dengan judul :” Pengaruh Pembelajaran Kimia dengan 

Metode Scientific Inquiry dan Metode Demonstrasi dengan Memperhatikan Sikap Ilmiah 

Siswa terhadap Prestasi Belajar pada Pokok Bahasan Larutan Elektrolit dan Non 

Elektrolit Siswa SMA Negeri 3 Wonogiri Kelas X Semester 2 Tahun Ajaran 2005/2006”. 

 

B. Identifikasi Masalah 
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Masalah yang timbul sehubungan dengan penggunaan metode Scientific Inquiry dan 

Demonstrasi pada Pokok Bahasan Larutan Elektrolt dan Non Elektrolit dapat diidentifikasi 

sebagai berikut : 

1. Apakah metode mengajar Scientific Inquiry dan Demonstrasi dapat digunakan dalam 

pembelajaran Kimia pada pokok bahasan Larutan Elektrolit dan Non  Elektrolit ? 

2. Apakah penggunaan metode mengajar Scientific Inquiry dan metode Demonstrasi 

dalam pembelajaran Kimia pokok bahasan Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa? 

3. Apakah pembelajaran kimia dengan metode Scientific Inquiry dan metode 

Demonstrasi dapat mempengaruhi prestasi belajar dengan memperhatikan sikap 

ilmiah siswa pada pokok bahasan Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit? 

4. Apakah sikap ilmiah siswa berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar dengan 

metode Scientific Inquiry dan metode Demonstrasi pada pokok bahasan larutan 

elektrolit dan non elektrolit ? 

5. Adakah interaksi antara metode pengajaran (metode Scientific Inquiry dan metode 

demonstrasi) dengan sikap ilmiah siswa terhadap prestasi belajar pada pokok bahasan 

Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit? 

 

 

C. Pembatasan Masalah 

 
Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka perlu pembatasan 

masalah agar penelitian dapat terarah dan terfokus antara lain : 

1. Objek Penelitian 

 Objek penelitian adalah siswa kelas X Semester Genap SMA Negeri 3 Wonogiri tahun 

pelajaran 2005/2006. 

2. Metode Pembelajaran 

 Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Scientific 

Inquiry (untuk kelas eksperimen-1) dan metode Demontrasi (untuk kelas eksperimen-

2). 
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3. Pokok Bahasan 

 Pokok bahasan yang dipilih dalam pembelajaran kimia pada penelitian ini adalah pokok 

bahasan Larutan Elektrolit dan Non elektrolit. 

4. Penilaian 

 Dalam penelitian ini penilaian yang digunakan adalah penilaian kognitif dan afektif.  

D. Perumusan Masalah 

 
Dengan mempertimbangkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut :       

1. Apakah pembelajaran kimia dengan metode Scientific Inquiry dan metode 

Demonstrasi dapat mempengaruhi prestasi belajar dengan memperhatikan sikap 

ilmiah siswa pada pokok bahasan Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit siswa kelas X 

Semester 2 SMA Negeri 3 Wonogiri ? 

2. Apakah sikap ilmiah siswa berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar dengan 

metode Scientific Inquiry dan metode demonstrasi pada pokok bahasan larutan 

elektrolit dan non elektrolit siswa kelas X Semester 2 SMA Negeri 3 Wonogiri ? 

3. Adakah interaksi antara metode pengajaran (metode scientific inquiry dan metode 

demonstrasi) dengan sikap ilmiah siswa terhadap prestasi belajar pada pokok bahasan 

Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit siswa kelas X Semester 2 SMA Negeri 3 

Wonogiri ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengam masalah yang telah dikemukakan maka penelitian ini bertujuan antara lain 

:  

1. Untuk mengetahui pembelajaran kimia dengan metode Scientific Inquiry  dan 

metode Demonstrasi dapat mempengaruhi prestasi belajar dengan memperhatikan 

sikap ilmiah siswa pada pokok bahasan Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit siswa 

kelas X Semester 2 SMA Negeri 3 Wonogiri  

2. Untuk mengetahui sikap ilmiah siswa berpengaruh terhadap peningkatan prestasi 

belajar dengan metode Scientific Inquiry dan metode demonstrasi pada pokok 
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bahasan larutan elektrolit dan non elektrolit siswa kelas X Semester 2 SMA Negeri 3 

Wonogiri. 

3. Untuk mengetahui adanya interaksi antara metode pengajaran (metode scientific 

inquiry dan metode demonstrasi) dengan sikap ilmiah siswa terhadap prestasi belajar 

pada pokok bahasan Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit siswa kelas X Sememster 2 

SMA Negeri 3 Wonogiri. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Memperkuat teori yang sudah ada dalam bidang pendidikan khususnya teori tentang  

pembelajaran kimia dengan metode Scientific Inquiry  dan metode Demonstrasi dapat 

mempengaruhi prestasi belajar dengan memperhatikan sikap ilmiah siswa.  

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan masukan kepada pengajar bidanng sudi kimia dalam pemilihan 

metode pembelajaran yang diharapkan lebih memberikan efektivitas pembelajaran. 

b. Sebagai sumbangan informasi tentang gambaran nyata pembelajaran kimia yang 

menggunakan metode Scientific Inquiry maupun yang menggunakan metode 

Demonstrasi pada pokok bahasan Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit. 

c. Memberikan masukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya 

dalam proses belajar mengajar kimia. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Pembelajaran Kimia 

Di dalam kurikulum 2004 proses pembelajaran harus memenuhi prinsip-prinsip: 

a. berpusat pada siswa 

b. belajar dengan melakukan 

c. mengembangkan kemampuan sosial 

d. mengembangkan keingintahuan 

e. mengembangkan keterampilan pemecahan masalah 

f. mengembangkan kreativitas siswa 

g. mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi 

h. menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik 

i. perpaduan kompetensi, kerjasama dan solidaritas 

Adapun fungsi dan tujuan mata pelajaran kimia di SMA dalam kurikulum 2004 adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyadari keteraturan dan keindahan alam untuk mengagungkan kebesaran Tuhan Yang 

Maha Esa 

b. Memupuk sikap ilmiah yang mencakup: 

1) sikap jujur dan objektif terhadap data 

2) sikap terbuka dalam menerima pendapat berdasarkan bukti-bukti tertentu 

3) ulet dan tidak mudah putus asa 

4) kritis terhadap pernyataan ilmiah, yaitu tidak mudah percaya tanpa ada dukungan hasil 

observasi empiris 

5) dapat bekerjasama dengan orang lain 

c. Memperoleh pengalaman dalam menerapkan metode ilmiah melalui percobaan atau 

eksperimen, dimana siswa melakukan pengujian hipotesis dengan merancang eksperimen 
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melalui pemasangan instrumen, pengambilan, pengolahan, dan interpretasi data, serta 

mengkomunikasikan hasil eksperimen secara lisan dan tertulis.  

d. Meningkatkan kesadaran tentang aplikasi sains yang dapat bermanfaat dan juga merugikan 

bagi individu, masyarakat, dan lingkungan serta menyadari pentingnya mengelola dan 

melestarikan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat. 

e. Memahami konsep-konsep kimia dan saling keterkaitan dan penerapannya untuk 

menyelesaikan masalah dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari.  

f. Membentuk sikap yang positif terhadap kimia, yaitu merasa tertarik untuk mempelajari kimia 

lebih lanjut karena merasakan keindahan dan keteraturan perilaku alam serta kemampuan 

kimia dalam menjelaskan berbagai peristiwa alam dan penerapannya dalam teknologi. 

(Depdiknas, 2003: 2). 

 

2. Pengertian Belajar Mengajar 

a. Pengertian Belajar 

Dalam perjalanan hidupnya, setiap manusia diharapkan untuk senantiasa mengalami 

perubahan, dan perubahan yang terjadi hendaknya bersifat permanen atau berlaku untuk waktu 

yang relatif lama. Perubahan dapat terjadi jika seseorang melakukan aktifitas “belajar”. Aktifitas 

belajar sendiri meliputi banyak hal, misalnya membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan 

sebagainya. Belajar akan lebih baik kalau pebelajar mengalami atau melakukannya sendiri.  

Dalam arti luas, belajar merupakan kegiatan psiko-fisik menuju ke perkembangan pribadi 

seutuhnya. Kemudian dalam arti sempit, belajar dimaknai berbagai usaha penguasaan ilmu 

pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian yang utuh 

(Sardiman, 1994:49). Jadi belajar berarti usaha mengubah tingkah laku dimana perubahan yang 

terjadi tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu saja, tetapi juga berbentuk kecakapan, 

keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, dan penyesuaian diri. 

Belajar juga boleh dikatakan sebagai suatu proses interaksi antara diri manusia dengan 

lingkungannya, yang mungkin berwujud pribadi, fakta, konsep ataupun teori. Proses interaksi di 

itu sendiri meliputi dua hal, yaitu: 

1) Proses internalisasi dari sesuatu ke dalam diri pebelajar 

2) Dilakukan secara aktif, dengan segenap panca indera ikut berperan. 
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Proses internalisasi dan keaktifan pebelajar dengan segenap panca indera perlu ada 

pengembangannya yakni melalui proses yang disebut dengan sosialisasi yaitu menginteraksikan 

atau menularkan ke pihak lain. Dalam proses sosialisasi, karena berinteraksi dengan pihak lain 

tentu akan melahirkan suatu pengalaman. Dari pengalaman satu ke pengalaman lain inilah yang 

nantinya akan menyebabkan perubahan pada diri seseorang. 

Sebagaimana dikatakan di atas, bahwa proses belajar yang terjadi merupakan proses aktif 

dimana individu menerapkan pengetahuan yang dimilikinya. Proses belajar bukan semata-mata 

terjadi karena adanya hubungan antara stimulus dan respon tetapi lebih merupakan hasil dari 

kemampuan individu dalam mengembangkan potensi dalam dirinya. Proses belajar yang terjadi 

bercirikan antara lain sebagai berikut: 

1) Belajar berarti membentuk makna. Makna diciptakan oleh pebelajar dari apa yang mereka 

lihat, dengar, rasakan dan alami. Konstruksi arti itu dipengaruhi oleh pengertian yang 

telah dipunyai. 

2) Konstruksi arti itu adalah proses yang terus menerus. Setiap kali berhadapan dengan 

fenomena atau persoalan yang baru, diadakan rekonstruksi, baik secara kuat maupun 

lemah. 

3) Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, melainkan suatu perkembangan 

pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. 

4) Proses belajar yang sebenarnya terjadi pada waktu seseorang dalam keraguan. 

5) Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman belajar dengan dunia fisik dan lingkungannya. 

6) Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui si pebelajar: konsep-

konsep, tujuan, dan motivasi yang mempengaruhi interaksi dengan bahan yang dipelajari. 

(Paul Suparno,1997:61). 

Jadi, setiap individu membangun sendiri pengetahuannya. Pengetahuan tidak dapat 

ditransfer begitu saja dari satu individu ke individu yang lain, melainkan harus dibangun oleh 

individu itu sendiri melalui interaksi dengan obyek, pengalaman dan lingkungan smereka. 

Dengan demikian setiap pebelajar harus aktif mengkonstruksi, sehingga swelalu terjadi 

perubahan konsep menuju ke konsep yang lebih rinci dan lengkap. Kemudian 

menstransformasikan pengetahuannya dan merevisi jika terdapat aturan-aturan yang tidak sesuai 

lagi. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan konstruktivisme.      Belajar 

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sejak lahir manusia telah memulai usahanya 
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untuk memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan dirinya. Oleh karena itu para ahli berusaha 

menjelaskan pengertian belajar menurut sudut pandang yang berbeda-beda, walaupun demikian 

terdapat juga persamaan dalam definisi-definisi tersebut. 

Menurut Slameto (1995:2) belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Nana Sudjana (1987:17) 

mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada 

diri seseorang. Perubahan itu dapat ditunjukkan dalam perubahan pengetahuan, pemahaman, 

sikap, dan tingkah laku, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar. 

Tabrani Rusyan, Atang Iskandar, dan Zainal Arifin (1994:7) memberikan pengertian belajar 

sebagai berikut: 

a. Belajar adalah memodifikasi atau memperoleh kelakuan melalui pengalaman. 

b. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan 

lingkungan. 

c. Belajar dalam arti luas adalah proses perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam 

bentuk penguasaan, penggunaan, dan penilaian terhadap atau mengenai sikap dan nilai-

nilai pengetahuan atau lebih luas lagi dalam berbagai aspek kehidupan atau pengalaman 

yang terorganisasi. 

d. Belajar itu selalu menunjukkan suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang 

berdasarkan praktek atau pengalaman tertentu. 

 Menurut pendapat Morgan dan Ngalim Purwanto (1990:84), belajar adalah setiap 

perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai latihan dan pengalaman. 

Belajar di sini sifatnya baru dan tumbuhnya hasil belajar ini didapat dari interaksi dengan 

lingkunan dan latihan-latihan yang diikuti. Sedangkan menurut Oemar Hamalik (1989:60) belajar 

merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman dan latihan. 

Pengalaman di sini tidak lain adalah interaksi antara individu dengan lingkungannya. 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang belajar tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses yang dilakukan secara sadar atau disengaja sampai terjadi perubahan baik tingkah 

laku, pengetahuan, pemahaman, keterampilan, maupun sikap dan didapatkannya kecakapan baru. 

b. Pengertian Mengajar 
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Mengajar adalah menyampaikan ilmu pengetahuan atau bahan pelajaran kepada siswa 

atau anak. Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung jawab moral yang 

cukup berat. Mengajar berusaha membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar (Moh. Uzer 

Usman, 2001 : 6). Mengajar menuntut ketrampilan tingkat tinggi karena harus dapat mengatur 

berbagai komponen dan menyelaraskan untuk terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. 

Mengajar bukan merupakan kegiatan yang statis,  tetapi merupakan interaksi yang 

dinamis antara kondisi sosial, tujuan pengembangan berpikir, teori–teori belajar, teknologi yang 

mendukung terutama dengan aspek personal dan intelektual dari pelajar. Mengajar adalah 

mengatur dan mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga dapat mendorong 

dan menumbuhkan siswa melakukan kegiatan beljar (Nana Sudjana, 1997 : 7). Hal yang hampir 

sama juga dikemukakan oleh Nasution dan Muhibbin Syah (1995 : 183), mengajar adalah suatu 

aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik – baiknya dan menghubungkannya 

dengan anak, sehingga terjadi proses belajar mengajar.  

Mengajar mempunyai arti yang sangat kompleks dan beraneka ragam. Ada tiga 

pandangan tentang mengajar yaitu : 

1. menyampaikan pengetahuan dari seseorang keada kelompok, 

2. membimbing peserta didik belajar’ 

3. mengatur lingkungan agar terjadi proses belajar mengajar yang baik (Tabrani Rusyan, 

1989 : 27). 

Dari pengertian – pengertian mengajar dapat disimpulkan bahwa mengajar merupakan kegiatan 

mengorganisirkan dan mengatur lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga proses belajar 

mengajar yang berupa penyampaian pengetahuan dapat berjalan dengan baik. 

 

3. Metode Mengajar 

Metode mengajar terkadang disebut dengan teknik penyajian. Menurut Winarno 

Surakhmad (1975: 123) metode mempunyai pengertian “ cara yang sebaik-baiknya untuk 

mencapai tujuan”. Sedangkan metode mengajar menurut Moh. Amien (1988:98) adalah “ cara 

yang digunakan oleh guru dalam mengajarkan satuan atau unit materi pelajaran dengan 

memusatkan pada keseluruhan proses atau situasi belajar untuk mencapai tujuan”. Teknik 

pengajaran menurut Roestiyah (1991:1) adalah teknik pengajaran yang dikuasai oleh guru untuk 

mengajarkan atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, agar pelajaran 
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tersebut dapat ditangkap, dipahami dan digunakan oleh siswa dengan baik”. Dari pengertian 

tersebut maka dapat diartikan untuk metode pengajaran materi kimia adalah cara mengajar 

pelajaran kimia yang dipergunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar untuk mencapai 

tujuan pelajaran kimia. 

Pemilihan metode mengajar yang tepat oleh seorang guru atau calon guru akan dapat 

membantu siswa belajar secara efektif dan efisien. Untuk dapat memilih suatu metode mengajar 

yang sesuai seorang guru atau calon guru dituntut untuk menguasai berbagai metode mengajar 

pengejaran yang ada, dengan penguasaan tersebut pengetahuan yang dikuasai semakin luas, 

terutama dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Lebih lanjut menurut Winarno Surakhmad 

(1975:21) “cara mengajar yang mempergunakan teknik yang beranekaragam, penggunaannya 

disertai dengan penertian yang mendalam dari guru akan memperbesar minat belajar siswa-siswa 

dan karenanya akan mempertinggi pula hasil belajar mereka.”  

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas suatu metode mengajar. Menurut 

Winarno Surakhmad (1980:75) terdapat empat faktor yang mmempengaruhi baik dan tidaknya 

suatu metode mengajar. Empat faktor yang dimaksud adalah “tujuan yang ingin dicapai, siswa, 

situasi dan guru”. 

4. Metode Scientific Inquiry 

Inkuairi (inquiry) menurut kamus diartikan sebagai pencarian kebenaran, informasi atau 

pengetahuan, penelitian, investigasi. Pengajaran IPA sebagai inquiry adalah suatu pendekatan 

pengajaran siswa yang mengutamakan cara bagaimana atau jalan apa yang ditempuh IPA itu 

untuk sampai pada penemuan-penemuan bukan penemuan itu sendiri (Subianto,1988:11). 

Pada metode inkuari ini siswa dibimbing untuk sampai pada penemuan konsep sendiri. 

Dalam metode ini yang dipentingkan adalah proses penemuan, sedangkan hasilnya nomor dua. 

Dalam penelitian ini metode inkuairi yang dilakukan adalah kegiatan Scientific Inquiry.  

Kegiatan Scientific Inquiry adalah suatu kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan 

keterlibatan siswa dalam menemukan suatu konsep kegiatan Scientific Inquiry merupakan 

aplikasi hasil belajar menurut Bruner. Bruner menyatakan bahwa belajar penemuan sesuai 

dengan kegiatan pencarian, pengetahuan, secara aktif oleh manusia dan dengan sendirinya akan 

memberikan hasil yang paling baik. Berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta 

pengetahuan yang menyertainya, maka menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna, 

(Rana Wilis, 1989:103). 
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Tujuan dari belajar melalui kegiatan Scientific Inquiry adalah agar siswa belajar 

melaksanakan metode ilmiah. Artinya memecahkan masalah atas dasar berpikir rasional dan 

berpikir empiris. 

 

 

Adapun langkah-langkah kegiatan Scientific Inquiry adalah: 

a. Guru menyajikan masalah-masalah yang harus diteliti secara seksama oleh siswa, 

sehingga menciptakan tantangan dan dorongan untuk mencari jawaban. 

b. Guru menahan beberapa informasi dan generalisasi yang penting sekedar untuk 

mendorong siswa untuk mengadakan eksperimentasi. 

c. Bila siswa memecahkan masalah di laboratorium atau secara teoritis guru hendaknya 

sebagai seorang pembimbing. 

d. Untuk memecahkan suatu masalah siswa diminta untuk mengumpulkan data (informasi) 

yang diperlukan. 

e. Guru meminta siswa untuk mengolah data yang diperolah dan siswa diharapkan mampu 

menyusun langkah pemecahan masalah. 

f. Guru menyuruh siswa untuk menarik suatu kesimpulan. 

g. Guru dan siswa sama-sama mendiskusikan hasil penemuan (jawaban yang didapat). 

h. Guru mengakhiri pelajaran dengan memberi tugas rumah pada siswa untuk mempelajari 

materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya.  

Bruner menyarankan agar siswa berpartisipasi secara aktif dengan konsep-konsep dan 

prinsip-prinsip, dan siswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman dari kegiatan eksperimen 

untuk menemukan konsep sendiri. 

Kebaikan-kebaikan belajar kegiatan Scientific Inquiry adalah: 

a. pengetahuan bertahan lama dan lebih mudah diingat. 

b. hasil penemuan  mempunyai efek transfer yang lebih baik dibandingkan dengan cara-cara 

yang lain. 

c. secara menyeluruh dapat meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir 

secara bebas. 

d. secara khusus kegiatan Scientific Inquiry adalah melatih keterampilan-keterampilan 

kognitif siswa untuk memerlukan dan memecahkan masalah tanpa pertolongan orang lain. 
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5. Metode Demonstrasi  

a. Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi merupakan metode yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar 

yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam memahami suatu konsep mata pelajaran / suatu 

topik mata pelajaran. Meode ini juga dapa divariasikan dengan berbagai cara yang salah satunya 

adalah dengan konflik kognitif. 

Demonstrasi memberi kesempatan untuk melatih penalaran siswa dalam mengamati suatu 

percobaan..  Jadi, di sini guru mempraktekkan suatu percobaan atau kegiatan.  Menurut Rini 

Budiharti (1998:33) metode demonstrasi adalah “Suatu teknik mengajar, dimana dikombinasikan 

antara penjelasan lisan dengan suatu perbuatan, sering dengan menggunakan sutu alat.” 

Sedangkan menurut Euwe van den Berg (1991:21) “Demonstrasi adalah pelaksanaan percobaan 

oleh guru sendiri atau dengan bantuan beberapa murid di depan kelas.” 

Menurut Euwe van den Berg (1991:25) kelebihan metode Demonstrasi adalah: 

1) dengan demonstrasi pemikiran siswa dapat dibimbing secara langsung, demonstrasi 

merupakan cara mengajar yang lebih sistematis dan lebih terkontrol, 

2) demonstrasi dapat dilaksanakan dalam pelajaran biasa (tidak membutuhkan waktu di luar 

jam sekolah), 

3) demonstrasi dapat diajar secara terpadu dengan teori, 

4) demonstrasi tidak membutuhkan ruang khusus dan satu set peralatan cukup, 

5) demonstrasi membutuhkan waktu persiapan tetapi tidak sama banyak dengan praktikum.  

Sedangkan kekurangan dari metode demonstrasi menurut Rini Budiharti (1998:33) adalah: 

1) dibutuhkan sarana lain selain papan tulis, 

2) waktu yang dibutuhkan relatif panjang, 

3) tidak dapat dikenakan untuk jumlah siswa yang cukup besar, 

4) dibutuhkan kemampuan guru dalam menangani alat, ketidakmampuan guru menangani 

alat tersebut akan menambah kebingungan bagi anak didik. 

6. Sikap Ilmiah 

a. Definisi Sikap ilmiah 
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Untuk dapat mendefinisikan sikap ilmiah dapat ditinjau dari pengertian sikap menurut 

Berkowitz (1972) dalam Saifuddin Azwar (1987:5) didefinisikan sebagai respon evaluatif. 

Respon itu sendiri hanya timbul apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang 

menghendaki timbulnya reaksi individual. Sikap sebagai respon evaluatif merupakan sikap yang 

didasari oleh proses dalam individu yang memberi kesimpulan nilai terhadap suatu stimulus 

dalam bentuk baik atau buruk, positif atau negatif, menyenangkan atau tidak menyenangkan, 

suka atau tidak suka, yang kemudian mengkristal sebagai potensi reaksi terhadap suatu obyek 

sikap.  

Potensi reaksi yang sudah terbentuk dalam individu pada situasi bebas akan muncul berupa 

perilaku aktual sebagai cerminan sikap yang sebenarnya. Sikap ilmiah biasa dikatkan dengan 

keilmuan, sehingga sikap ilmiah dapat didefinisikan sebagai sikap yang diujudkan dalam bentuk 

perilaku aktual yang bersifat keilmuan terhadap suatu stimulus tertentu. 

b. Aspek sikap ilmiah 

Winner Harlen dalam Margono, dkk (1994:150), mengemukakan ada sembilan aspek ilmiah 

yang dapat dikembangkan pada anak yakni: 

1) Sikap ingin tahu (curiosity) 

2) Sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru (originality) 

3) Sikap kerjasama (cooperative) 

4) Sikap tidak putus asa (perseverance) 

5) Sikap tidak berprasangka (open mindedness) 

6) Sikap mawas diri (self awareness) 

7) Sikap bertanggungjawab (responsibility) 

8) Sikap berfikir bebas (independence in thinking) 

9) Sikap kedisiplinan (discipline) 

Carin dan Sund dalam bukunya Teaching Science Through Discovery, seperti yang 

dikutip oleh Margono mengemukakan aspek sikap ilmiah yaitu: 

1). Sikap ingin tahu (curiosity) 

2). Kerendahan hati (humility) 

3). Ketidakpercayaan (scepticism) 

4). Tidak fanatik (avoidance of dogmatism or gullibility) 
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5). Tidak berprasangka (open midedness) 

6). Pendekatan positif pada kegagalan (a positive approach to failure) 

Pendapat lain tentang aspek ilmiah adalah seperti yang dikemukakan oleh Gega dalam 

Saifuddin Azwar (1987): 

1. Sikap ingin tahu (curiosity) 

2. Menciptakan sesuatu yang baru (anvestiveness) 

3. Berpikir kritis (critical thinking) 

4. Ketekunan (persistence) 

Dari berbagai pendapat tersebut di atas dapat diambil aspek sikap ilmiah yang penting yakni 

keingintahuan, tidak berprasangka, daya cipta dan ketekunan. 

7. Prestasi Belajar 

Adanya kegiatan penilaian merupakan salah satu bagian dari kegiatan atau usaha. Melalui 

kegiatan penilaian itu dapat kita ketahui sejauh mana hasil dari suatu kegiatan itu. Dalam 

Kegiatan Belajar Mengajar hasil yang didapat biasa disebut prestasi. 

Menurut Sutratinah Tirtonegoro (1994:43), pegertian prestasi adalah penilaian hasil usaha 

kegiatan belajar mengajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat 

yang dapat mencerminkan hasil yang dicapai dalam periode tertentu. Sedangkan menurut 

Purwodarminto (1989:786) mengemukakan : “Prestasi adalah hasil yang telah dicapai atau 

dilakukan, dikerjakan dan  sebagainya.” Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar adalah hasil dari usaha yang telah dicapai seseorang dalam bekerja. Dalam 

hubungan prestasi dengan belajar dapat dibuat definisi prestasi belajar. Prestasi belajar adalah 

suatu hasil yang telah dicapai siswa setelah mengikuti serangkaian proses belajar mengajar. 

Dari prestasi belajar mengajar ini dapat dilihat keberhasilan siswa dalam usaha  belajar 

yang telah dilakukannya. Prestasi belajar biasanya dibuat dalam bentuk nilai evaluasi/tes. Nilai 

tes tersebut merupakan angka yang menunjukkan jumlah hasil prestasi setelah siswa 

mendapatkan materi pelajaran. Selama proses belajar mengajar banyak sekali hal-hal yang dapat 

mempengaruhi prestasi siswa. Ngalim Purwanto (1990:102) menuliskan bahwa prestasi belajar 

siswa sangat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu : 

1. Faktor yang ada dalam diri individu itu sendiri yang disebut faktor individual. 

2. Faktor yang ada di luar individu yang disebut faktor sosial. 
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Faktor individual terdiri atas : kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. 

Sedangkan yang termasuk dalam faktor sosial antara lain : keluarga atau rumah tangga, guru dan 

cara mengajarnya, alat-alat yang dipergunakan dalam belajar mengajar, faktor lingkungan dan 

motivasi sosial. 

8. Pokok Bahasan Larutan Elektrolit Dan Non Elektrolit 

 Larutan memainkan peranan penting dalam berbagai proses yang berlangsung di sekitar 

kita. Cairan tubuh manusia merupakan larutan dari beranekaragam senyawa kimia. Zat-zat 

makanan sebelum disebarkan oleh darah keseluruh tubuh, diubah dulu menjadi zat-zat yang 

mudah larut. Tumbuh-tumbuhan mengambil makanan dan mineral dari dalam tanah dalam 

bentuk larutan. ( Irfan Anshory, 2003 : 58). 

Larutan didefinisikan sebagai campuran homogen antara dua zat atau lebih. Suatu larutan 

tersusun dari komponen pelarut dan komponen zat terlarut. Dalam pembicaraan sehari-hari, 

larutan diartikan sebagai campuran yang berbentuk cair. Contoh larutan yang berbentuk cair 

adalah: larutan gula, larutan garam dapur, larutan asam cuka, larutan alkohol, dan sebagainya. 

a. Jenis Larutan Berdasarkan Daya Hantar Listrik 

1) Larutan non elektrolit 

Larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus   listrik. 

Sifat-sifatnya: 

a). Tidak dapat menghantarkan arus listrik. 

b). Umumnya zat terlarutnya berupa senyawa kovalen 

c). Tidak terurai menjadi ion-ion 

d). Lampu tidak menyala bila diuji dengan elektrolit tes 

Contoh: larutan gula, larutan urea, dan larutan alkohol. 

2) Larutan elektrolit  

        Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. 

Sifat-sifatnya : 

a).  dapat menghantarkan arus listrik 

b). Umumnya zat terlarutnya berupa senyawa ion dan senyawa kovalen 

c). Terurai menjadi ion-ion 

d). Bila diuji dengan alat elektrolit tester, lampu pijar menyala 
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Contoh : larutan garam dapur, air laut, air sungai. 

Larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena molekul-molekul zat terlarut 

terurai menjadi ion-ion positif dan ion-ion negatif. Ion positif disebut kation, bergerak menuju 

elektroda negatif (katoda) sedangkan ion negatif disebut anion, bergerak menuju elektroda positif 

(anoda). Ion-ion tersebut bergerak dengan menghantarkan arus listrik. Terurainya zat terlarut 

menjadi ion-ion disebut ionisasi. 

Adapun zat-zat non elektrolit tatkala dilarutkan ke dalam air tidak terurai menjadi ion-ion 

(tidak terionisasi). Dalam larutan mereka tetap berupa molekul-molekul yang tidak bermuatan 

listrik. Itulah sebabnya larutan non elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. 

b. Kekuatan Elektrolit 

Jika NaCl (garam dapur) dilarutkan dalam air, seluruh ion Na+ danion Cl- pada kisi-kisi 

kristal akan terlepas. Demikian pula, jika HCl diencerkan ke dalam air, seluruh molekul HCl akan 

terurai membentuk ion H+ dan ion Cl-. Kita katakana bahwa NaCl dan HCl terionisasi sempurna ( 

terurai seluruhnya menjadi ion-ion). Elektrolit yang terionisasi sempurna dalam air disebut 

elektrolit kuat, sebab memiliki daya hantar listrik yang kuat. 

 Disamping elektrolit kuat, kita juga mengenal elektrolit lemah, yaitu elektrolit yang tidak 

seluruhnya terurai menjadi ion-ion. Karena hanya sebagian kecil yang terionisasi, maka 

larutannya menunjukkan daya hantar listrik yang lemah. Contoh elektrolit lemah adalah asam 

cuka (CH3COOH) dan larutan amonia (NH3). Lebih jelasnya perbedaan elektrolit kuat dengan 

elektrolit lemah dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.Perbedaan elektrolit kuat dengan elektrolit lemah.  

Elektrolit kuat Elektrolit lemah 
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1. Dalam air terionisasi sempurna 

2. dalam larutan tidak ada lagi 

molekul zat terlarut. 

3. jumlah ion dalam larutan banyak. 

4. pada uji daya hantar larutan 

menimbulkan gejala lampu 

menyala dan timbul gelembung-

gelembung gas pada elektroda. 

1. Dalam air terionisasi sebagian 

2. Dalam larutan masih banyak   

molekul zat terlarut. 

3. jumlah ion dalam larutan sedikit. 

4. Pada uji daya hantar larutan, 

menimbulkan gejala lampu tidak 

menyala dan terjadi gelembung-

gelembung gas pada elektroda. 

 

 Kekuatan suatu elektrolit ditandai dengan suatu besaran yang disebut derajad ionisasi (α). 

dilarutkanyangzatmol
iterionisasyangzatmol

...

...
=a   

Harga α antara 0-1 

Elektrolit kuat  α = 1  ( terionisasi sempurna ) 

Elektrolit lemah  0 < α < 1  ( terionisasi sebagian) 

Non elektrolit   α = 0  ( tidak terionisasi ) 

( Michael Purba, 2004 : 75) 

 

c. Larutan Elektrolit dan Ikatan Kimia 

Ditinjau dari jenis ikatannya senyawa ion yang dalam larutannya membentuk ion 

menghantarkan listrik (elektrolit), sedangkan senyawa kovalen ada yang merupakan elektrolit 

kuat, lemah dan non elektrolit. 

1) Sifat elektrolit pada senyawa ion  

Senyawa ion terdiri atas ion-ion, misal NaCl, NaOH, dan NaNO3. jika senyawa ion 

dilarutkan dalam air, ion-ion dapat bergerak bebas dan larutan dapat menghantarkan arus 

listrik. Semua senyawa ion yang larut dalam air tergolong elektrolit kuat. 

2) Sifat elektrolit pada senyawa kovalen. 

Senyawa kovalen polar secara keseluruhan merupakan partikel yang netral. Senyawa 

ini dalam bentuk murni merupakan penghantar listrik yang buruk. Tetapi bila senyawa 
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tersebut dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan arus 

listrik dengan baik. Hal ini disebabkan antara molekul air dan molekul zat terlarut yang 

bersifat polar terdapat suatu gaya tarik menarik yang cukup kuat sehingga dapat memutuskan 

salah satu ikatan membentuk ion-ion. Jadi, molekul senyawa kovalen yang polar dapat 

diuraikan oleh air (mengalami hidrolisis) membentuk ion-ion yang dapat bergerak bebas. 

Contoh : 

HCl(1) + H2O(1) H3O
+ 

(aq) + Cl-
(aq) 

 

H2SO4 (l) + H2O(l  H3O
+

(aq) + HSO4
-
(aq) 

 

CH3COOH (l) + H2O(l  H3O
+

(aq) + CH3COO-
(aq) 

Senyawa kovalen yang daya hantarnya buruk misalnya amonia dan larutan asan cuka, 

disebut elektrolit lemah. Zat ini juga bisa bereaksi dengan air membentuk ion, tetapi hanya 

sebagian kecil molekulnya yang terlarut dan bereaksi dengan air membentuk ion, sehingga 

jumlah ion di dalam larutannya juga sedikit (Ratih dkk, 1996 : 107) 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Prestasi belajar merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu proses belajar 

bmengajar, untuk melihat tercapai tidaknya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses 

belajar mengajar, guru berperan sebagai fasilitator keberhasilan suatu proses belajar mengajar 

dalam mencapai tujuannya yaitu tercapainya hasil belajar yang lebih tinggi dalam jangka waktu 

yang telah ditentukan. Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit merupakan salah satu materi 

pembelajaran yang diajarkan di SMA. Sesuai dengan kurikulum 2004, proses pembelajaran harus 

sesuai dengan karakteristik konsep kimia yang sesuai dengan materi. Dalam kurikulum tersebut 

disebutkan bahwa standard kompetensi yang harus dicapai oleh siswa adalah : “mendiskripsikan 

sifat-sifat larutan, metode pengukuran, dan terapannya”. Standar kompetensi ini dituangkan 

dalam bentuk kompatansi dasar, yaitu menyelidiki daya hantar listrik berbagai larutan untuk 

membedakan Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit.  

Pencapaian kompetensi dasar tersebut dapat dikembangkan melalui pemilihan metode 

pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar bagi siswa untuk menguasai kompetensi 
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dasar yang telah ditentukan. Untuk itu dalam pembelajarannya perlu digunakan metode 

pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan 

pembentukan konsep sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. Metode pembelajaran yang 

bisa digunakan pada pokok bahasan Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit antara lain metode 

Scientific Inquairy dan metode Demonstrasi. 

Pada pembelajaran dengan metode Scientific Inquiry siswa diarahkan untuk menemukan 

konsep sendiri dengan melakukan eksperimen sesuai dengan sarana yang tersedia. Guru hanya 

memberi proses yang nyata, siswa diharapkan bisa menemukan konsep dengan kegiatan 

eksperimen sehingga siswa dapat menarik kesimpulan berupa penemuan konsep. 

Dengan menggunakan metode Scientific Inquiry siswa dapat mengamati langsung, 

berpartisipasi aktif dan memperoleh pengalaman langsung serta dapat memberi gambaran yang 

jelas mengenai materi yang dipercobakan. 

Metode Demonstrasi merupakan suatu cara mengajar dimana guru melakukan percobaan 

dan siswanya mengamati. Tetapi dalam penelitian ini metode demonstrasi divariasikan dengan 

menggunakan konflik kognitif. Konflik kognitif yang dimaksud adalah guru memberikan 

pertanyaan yang berisi permasalahan yang berhubungan dengan materi dimana pertanyaan ini 

memungkinkan beberapa jawaban yang bermacam-macam dari siswa sesuai dengan pemikiran 

dan pengetahuan masing-masing siswa yang akan menimbulkan konflik, dan untuk membuktikan 

kebenaran jawaban itu dilakukan demonstrasi oleh guru sehingga siswa benar-benar tahu jawaban 

yang sebenarnya. Dalam metode ini siswa ikut serta aktif dalam proses pembelajaran. Keaktifan 

siswa ini ditunjukkan dengan munculnya bermacam-macam dugaan jawaban yang tentunya 

saling bertentangan dan siswa diajak oleh guru untuk membuktikan kebenaran jawaban melalui 

percobaan. Penggunaan metode pengajaran yang menuntut siswa untuk terlibat langsung dalam 

proses pembelajaran terutama pada materi yang berhubungan dengan praktikum akan 

menimbulkan suatu sikap ilmiah. Antara siswa yang satu dengan siswa yang lain mempunyai 

sikap ilmiah yang berbeda-beda yang akan mempengaruhi hasil belajar. 

Dengan partisipasi siswa yang tinggi melalui kegiatan Scientific Inquiry dan Demonstrasi 

diharapkan memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar yang serta menumbuhkan sikap 

ilmiah siswa pada pokok bahasan Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit. Untuk memperjelas 

hubungan antara sikap ilmiah siswa, metode mengajar dan prestasi belajar siswa, dapat 

ditunjukkan dengan ilustrasi pemikiran sebagai berikut:  
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C. Hipotesis 

 
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :  

1. Pembelajaran kimia dengan metode Scientific Inquiry dan metode Demonstrasi dapat 

mempengaruhi prestasi belajar dengan memperhatikan sikap ilmiah siswa pada pokok 

bahasan Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit. 

2. Sikap ilmiah siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar pada pokok bahasan larutan 

elektrolit dan non elektrolit. 

3. Ada interaksi antara metode pengajaran (metode scientific inquiry dan metode 

demonstrasi) dengan sikap ilmiah siswa terhadap prestasi belajar pada pokok bahasan 

Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Wonogiri. 

Sebagai objek penelitian diambil kelas X tahun pelajaran 2005/2006. Alasan pemilihan sekolah 

tersebut adalah : 

a. sekolah mempunyai perlengkapan laboratorium yang lengkap dan 

biasa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, 

b. sekolah mempunyai prestasi yang cukup bagus, 

c. kemampuan akademis siswa – siswanya hampir merata sehingga 

representatif untuk mengambil sampel secara random. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester 2 tahun ajaran 2005/2006 yaitu pada tanggal 30 

Januari-6 Pebruari 2006. Pemilihan waktu penelitian ini disesuaikan dengan alokasi waktu 

penyampaian pokok bahasan Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit. 

 

B. Metode Penelitian 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen. Eksperimen yang dimaksud 

adalah pengajaran dengan menggunakan metode Scientific Inquiry dan metode demonstrasi. Hal 

ini dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar kimia pokok bahasan larutan 
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elektrolit dan non elektrollit antara pengajaran dengan menggunakan metode Scientific Inquiry 

dan pengajaran dengan metode demonstrasi. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah rancangan faktorial 2x2 dari data selisih nilai pre test dan post test (gain score). 

Rancangan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 2. Rancangan Penelitian 

                 B 
         

      A 

b1 b2 

a1 

a2 

a1b1 

a2b2 

a1b2 

a2b2 

 

Keterangan :  

A  : Metode pengajaran  

a1  : Pengajaran dengan metode Scientific Inqiury 

a2  : Pengajaran dengan metode demonstrasi 

B  : Sikap ilmiah 

b1  : Sikap ilmiah tinggi  

b2  : Sikap ilmiah rendah 

2. Prosedur Penelitian 

Pelaksanaan penelitian akan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Urutan – 

urutan kegiatan yang akan dilakukan adalah : 

a. Melakukan observasi 

Observasi SMA meliputi observasi objek penelitian, pengajaran dan fasilitas yang dimiliki, 

b. Memilih kelas mana yang akan digunakan untuk penelitian dan kelas untuk uji coba 

instrumen, 

c. Memberikan pretest dan mengukur sikap ilmiah, 

d. Memberikan perlakuan berupa pengajaran dengan menggunakan metode Scientific Inquiry 

dan demonstrasi pada dua kelas yang telah dipilih, 

e. Memberikan posttest untuk mengukur hasil belajar siswa dan sikap ilmiah, 

f. Mengolah dan menganalisis data penelitian, 

g. Menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. 
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C. Variabel Penelitian 

 
1. Variabel bebas  

Variabel bebas adalah kondisi yang oleh peneliti dimanipulasi dalam rangka menerangkan 

hubungan dengan fenomena yang diobservasi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode 

pembelajaran (metode Scientific Inquiry dan metode demonstrasi) dan sikap ilmiah siswa.  

2. Variabel terikat  
Variabel terikat adalah kondisi yang menunjukkan pada akibat atau pengnaruh yang 

dikarenakan variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar siswa.  

 
D. Penetapan Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X SMA Negeri 3 

Wonogiri Tahun Ajaran 2005/2006.  

2. Sampel 

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan random sampling. Adapun langkah 

yang dilakukan adalah : 

a. Menggunakan nilai semester 1 kelas X, menghitung nilai rata-rata tiap kelas,  

b. Mengambil kelas yang mempunyai rata-rata hampir sama dari 8 kelas yang ada, 

c. Mengambil dua kelas secara random acak dengan cara undian dari kelas yang memiliki nilai 

hampir sama untuk dijadikan kelas eksperimen, 

d. Setelah didapat dua kelas kemudian diundi kembali menggunakan koin untuk menentukan 

kelas mana yang diberi perlakuan dengan metode Scientific Inquiry dan kelas yang diberi 

perlakuan dengan metode demonstrasi. 

 

 

 

 

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



E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

Adapun sumber data penelitian ini menggunakan teknik metode angket dan metode tes. 

a. Metode Angket 

Metode angket merupakan metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara 

mengajukan sejumlah daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Metode angket 

digunakan untuk memperoleh data tentang sikap ilmiah. Data yang diperoleh berupa skor hasil 

pengisisan angket dari responden. 

Pemberian skor untuk angket sikap ilmiah digunakan skala 1 sampai 5, untuk item yang 

mengarah jawaban positif, pemberian skornya sebagai berikut : 

Skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju 

Skor 4 untuk jawaban Setuju 

Skor 3 untuk jawaban Netral 

Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju 

Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju 

Item yang mengarah jawaban negatif, pemberian skornya sebagai berikut : 

Skor 1 untuk jawaban Sangat Setuju 

Skor 2 untuk jawaban Setuju 

Skor 3 untuk jawaban Netral 

Skor 4 untuk jawaban Tidak Setuju 

Skor 5 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju 

b. Metode Test 

Metode ini dimaksudkan untuk mengungkap sampai sejauh mana penguasan siswa 

terhadap konsep-konsep dalam pokok bahasan Larutan elektrolit dan non Elektrolit dan untuk 

mendapatkan nilai prestasi belajar. Tes yang digunakan berupa tes objektif berbentuk pilihan 

ganda. 

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian berupa angket sikap ilmiah siswa, angket kecakapan hidup serta tes 

prestasi belajar pokok bahasan Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit. Sebelum digunakan, 

diadakan uji coba soal untuk menguji soal-soal tersebut memenuhi persyaratan baik dalam hal 

validitas, reliabilitas, taraf kesukaran yang baik dan daya pembeda yang baik pula. 
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Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Instrumen Penilaian Kognitif 

Instrumen yang digunakan dalam penilaian aspek kognitif berupa soal-soal objektif pokok 

bahasanLarutan Elektrolit dan Non Elektrolit. Sebelum digunakan untuk mengetahui data 

penelitian, instrument tersebut diuji cobakan terlebih dahulu untuk mengetahui kualitas soal. Uji 

coba soal ditujukan untuk mengetahui validitas, realibilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran 

soal. 

1) Validitas Soal 

Uji coba instrumen dimaksudkan untuk mengetahui validitas item dari instrumen 

penelitian.  Suatu alat ukur dikatakan valid bilamana alat ukur tersebut isinya sesuai untuk 

mengukur objek yang seharusnya diukur. Validitas yang digunakan adalah validitas isi butir-butir 

soal. Selain itu validitas soal juga diuji validitas butirnya dengan rumus korelasi product moment 

dari Pearson sebagai berikut: 

rxy = { }))(()((

))((
2222 YYNXXN

YXXYN

å-åå-å

åå-å
 

Keterangan: 

rxy  = koefesien korelasi suatu butir soal 

X   = skor item 

Y   = skor total 

N   = jumlah subyek 

 

Kriteria pengujian 

Jika rxy > t total maka item dinyatakan valid 

Jika rxy = r total maka item dinyatakan tidak valid 

Klasifikasi validitas soal adalah sebagai berikut: 

0,91-1,00 = Sangat tinggi (ST) 

0,71-0,90 = Tinggi (T) 

0,41-0,71 = Cukup (C) 

0,21-0,40 = Rendah (R) 

Negatif-0,20 = Sangat Rendah (SR)   (Masidjo, 1995 : 243).  
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2) Reliabilitas 

Reliabilitas sering diartikan dengan keajegan suatu tes apabila diteskan kepada subjek 

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

sama. Untuk mengetahui reliabilitas soal penelitian ini digunakan rumus Kuder-Richardson (K-R 

20) dengan rumus sebagai berikut: 

rn  = úû
ù

êë
é
-1n

n
ú
û

ù
ê
ë

é å-
2

1

2
1

S

pqS
 

Keterangan: 

rn  = koefesien reliabilitas 

n  = jumlah item 

S  = deviasi standar 

p  = indeks kesukaran 

q  = 1-p 

Klasifikasi reliabilitas adalah sebagai berikut: 

0,91-1,00  = sangat tinggi 

0,71-0,90  = tinggi 

0,41-0,70  = cukup 

0,21-0,40  = rendah 

Negatif – 0,20  = sangat rendah 

                                                                                 (Masidjo, 1995:233-244).  

3) Tingkat Kesukaran Soal 

Tingkat kesukaran soal dapat ditunjukkan dengan indeks kesukaran yaitu menunjukkan 

sukar mudahnya suatu soal, yang harganya dapat dicari dengan rumus sebagai berikut: 

                   IK =    
imalNxSkorMaks

B
 

 

Keterangan: 

IK                        = Indeks Kesukaran 

B                              = Jumlah jawaban yang diperoleh siswa dari suatu item 

N                              = Kelompok siswa 

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



Skor Maksimal       = Besarnya skor yang diperoleh oleh jawaban benar dri suatu item 

N x Skor Maksimal  = jumlah jawaban benar yang seharusnya diperoleh siswa dari suatu item. 

Indeks kesukaran soal diklasifikasikn sebagai berikut: 

0,81-1,00  =  Mudah Sekali (MS) 

0,61-0,80  =  Mudah (M) 

0,41-0,60  =  Cukup/Sedang (Sd) 

0,21-0,40  =  Sukar (S) 

0,00-0,20  =  Sukar Sekali (SS)                          

                                                                                         (Masidjo, 1995: 189-192).  

4) Daya Pembeda Soal 

Daya beda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang 

pandai (berkemampuan tinggi) dan siswa yang tidak pandai (berkemampuan rendah) (Suharsimi 

Arikunto, 1995 : 215). 

Rumus untuk menentukan daya pembeda soal adalah sebagai berikut :  

               
malxSkorMaksiNKAatauNKB

KBKA
ID

-
=  

 

Keterangan: 

ID = Indeks diskriminasi 

KA                    =  Jumlah jawaban benar yang diperoleh siswa dari yang tergolong kelompok 

atas  

KB                   =  Jumlah jawaban benar yang diperoleh siswa dari yang tergolong kelompok 

bawah 

NKA atau NKB  =  Jumlah siswa yang tergolong kelompok atas atau bawah 

 

Klasifikasi daya pembeda soal adalah sebagai berikut : 

0,80-1,00 =  Sangat Membeda (SM) 

0,60-0,79 =  Lebih Membedakan (LM) 

0,40-0,39 =  Cukup Membedakan (CM) 

0,20-0,39 =  Kurang membedakan (KM) 
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negatif =  Sangat Kurang Membedakan (SKM) 

      (Masidjo, 1995 :198-201) 

a. Instrumen penilaian afektif 

Instrumen penilaian afektif yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket skala 

sikap. Jenis angket yang digunakan adalah angket langsung yanng sekaligus menyediakan 

alternatif jawaban yang telah disediakan. Untuk skor penilaian  adalah sebagai berikkut : 

Skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju 

Skor 4 untuk jawaban Setuju 

Skor 3 untuk jawaban Netral 

Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju 

Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju 

Keterangan : 

Jumlah nilai  ≥ 72         = Sangat baik (A) 

Jumlah nilai  54-71       = Baik (B) 

Jumlah nilai  36-53       = Cukup (C) 

Jumlah nilai  < 35         = Kurang (K) 

Sebelum digunakan untuk mengambil data penelitian, instrumen tersebut diuji terlebih 

dahulu dengan uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui kualitas item angket.  

F. Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian 

Instrumen pada penelitian meliputi instrumen penilaian kognitif yang berupa tes prestasi 

belajar pokok bahasan larutan elektrolit dan non elektrolit serta instrumen penilaian afektif 

yang  berupa angket kecakapan hidup dan sikap ilmiah siswa.  

1. Instrumen Penilaian Kognitif 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis uji coba instumen tes yang meliputi uji validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal. Hasil perhitungannya dapat dilihat 

pada lampiran17. 

Pada instrumen kognitif untuk tes belajar dari 35 soal diambil 30 butir soal untuk 

digunakan sebagai alat pengambil data, sedangkan yang tidak digunakan adalah butir soal 

nomor 7, 8, 16, 32, 35. Adapun rangkuman hasil analisis uji coba tes hasil prestasi belajar 

pokok bahasan reaksi redoks dapat dilihat pada tabel 3 dan 4.  
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  Tabel 3. Rangkuman Hasil Uji Coba Nilai Daya Pembeda dan Tingkat Kesukaran Soal Pokok 
Bahasan Larutan Elektrolit Dan Non Elektrolit 

Kriteria IK Kriteria ID Variabel Jumlah 
soal MS Md Sd S SS S

M 
LM CM KM SK

M 
Prestasi 
Belajar 

35 3 14 7 9 2 - - 20 10 5 

 

            Tabel 4. Rangkuman Hasil Uji Coba Prestasi Belajar Kimia Pokok Bahasan Larutan 
Elektrolit dan Non Elektrolit 

Variabel Jumlah soal Dipakai Tidak Dipakai 
Prestasi 
Belajar 

35 30 5 

 

Untuk instrumen afektif yang berupa angket sikap ilmiah, dari 23 soal diambil 22 soal 

untuk digunakan sebagai alat pengambil data, yang tidak digunakan adalah butir soal nomor 7. 

Adapun rangkuman hasil analisis uji coba angket sikap ilmiah siswa dapat dilihat pada tabel 5.  

            Tabel 5. Rangkuman Hasil Uji Coba Angket Sikap Ilmiah Siswa 
Variabel Jumlah soal Dipakai Tidak Dipakai 

Sikap Ilmiah 23 22 1 
 

2. Instrumen Penilaian Afektif 

Kriteria kelayakan untuk tes penilaian afektif dilakukan analisis uji coba instrumen tes 

yaitu tes validitas dan reliabilitas. Penentuan validitas didasarkan pada harga rxy yang 

melampaui harga kritik r0,05;N=36 sebesar 0,312. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas r11 = 0,616. Harga reliabilitas ini termasuk 

dalam kategori reliabilitas tinggi. Jadi berdasarkan uji reliabilitas angket, maka angket afektif 

ini sudah memenuhi syarat untuk digunakan sebagai alat pengambil data. 

 

G. Teknik Analisis Data 

 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dengan cara statistik menggunakan 

analisis uji t. Untuk menguji hipotesis dengan uji t ini, sebelumnya dilakukan uji prasyarat 

analisis yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. 
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1. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas  

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah sampel penelitian berasal dari n populasi 

yang normal atau tidak. Di sini digunakan metode Liliefors dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1) Pengamatan X1,X2,X3,……XN dijadikan bilangn baku Z1,Z2,Z3,…… dengan menggunakan 

rumus: Z= ÷÷
ø

ö
çç
è

æ -
SD

XX
  

2) Data dari sampel tersebut kemudian diurutkan dari skor terendah sampai tertinggi. 

 

3) Untuk tiap bilangan baku, dengan menggunakan daftar distribusi normal kemudian 

dihitung peluangnya 

F(Zi) =P(Z<Zi) 

4) Menghitung perbandingan antara subyek I dengan jumlah subyek n yaitu: S(Zi)= I/n 

5) Mencari selisih antara F(Zi)-S(Zi), dan ditentukan harga mutlaknya, dicari harga maks 

yang disebut Lo. 

Rumus Lo=maks )()( ziSziF -  

Kriteria: 

Lo>Ltabel, maka sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal 

Lo£Ltabel,maka sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

                                                                                      (Sudjana, 1996:466)  

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah sampel penelitian berasal dari 

populasi yang homogen. Untuk mengetahuinya digunakan uji Bartlett dengan rumus sebagai 

berikut: 

Χ2 = (ln 10) }{ 2log)1( ii SnD -å-  

D = (log S2) )1( -å in  

ú
û

ù
ê
ë

é

-å
-å

=
)1(

)1( 2

i

ii

n
Sn

S  
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Keterangan: 

 χ
2  = Chi kuadrat 

S   = Simpangan baku 

S2  = Variasi gabungan sampel 

Hipotesis:  Ho  = sampel bersal dari varisi yang sama (homogen) 

                   H1
  = sampel berasal dari variasi yang tidak sama (tidak homogen) 

Kriteria :  Ho diterima jika χ2
hitung < χ2

tabel  

 

 

c. Uji Hipotesis 

Data yang diperoleh dalam penelitian akan diolah dengan menguji  kesamaan rata 

– rata. Uji yang digunakan adalah uji t pihak kanan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1) Hipotesis  

H0 : µ1 ≤ µ2,  (rata – rata kelas eksperimen-1 lebih kecil atau sama dengan nilai rata – 

rata kelas eksperimen -2)  

H1 :  µ1 >  µ2,   (rata – rata kelas eksperimen-1 lebih besar dari rata – rata kelas 

eksperimen-2). 

2) Tingkat signifikansi : α = 0,05 

3) Statistik uji  :  t = 

21
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21
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2
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Keterangan : 

1X      = nilai rata – rata tes kelas eksperimen-1 

2X     = nilai rata – rata kelas eksperimen-2 

n1       = jumlah sampel pada kelas eksperimen-1 

n2          = jumlah sampel pada kelas eksperimen-2 

S        = simpangan baku gabungan 

S2        = varian sampel kelas eksperimen dan kelas kontrol 

S1
2      = varians kelas eksperimen-1 
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S2
2     = varians kelas eksperimen-2 

Kriteria pengujian : 

a. Jika thitung < ttabel maka hipotesis nol diterima 

b. Jika thitung > ttabel maka hipotesis nol ditolak 

     (Sudjana, 1996 : 239) 

Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan : 

a) Analisis Variansi (ANAVA) 2X2 dengan Frekuensi Pengamatan Sel Tak Sama 

Langkah – langkah dalam analisis adalah sebagai berikut : 

1. Komponen jumlah kuadrat 

(1) = 
pg
G 2

 

(2) = å
ij

ijSS  

(3) = å
i

i

q

A 2

 

(4) = å
j

i

p

B 2

 

(5) = å
IJ

IJBA 2  

2. Jumlah kuadrat 

JKA  = n h{(3)-(1)} 

JKB  = n h {(4)-(1)} 

JKAB = n h {(1)+(5)-(3)-(4)} 

JKG  = (2) 

JKT  = JKA + JKB + JKAB +JKB 

3. Derajat kebebasan 

dkA  = p-1 

dkB  = q-1 

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

dkG  = N-pq 

dkT  = N-1 

4. Rerata kuadrat 

RKA = JKA/dkA 
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RKB = JKB/dkB 

RKAB = JKAB/dkAB 

RKG = JKG/dkG 

5. Daerah kritik 

Fa   = {F│F > Fα : p -1,N-pq}  =(F│F > F0,05:1,70) 

Fb  = {F│F > Fα : r -1,N-pq}  =(F│F > F0,05:1,70) 

Fab  = {F│F > Fα : (p-q)(q-1) -1,N-pq}  =(F│F > F0,05:1,70) 

6. Statistik uji 

Fa  = RKA/RKG 

Fb = RKB/RKG 

Fab = RKAB/RKG 

 

 

b) Uji Lanjut ANAVA ( Uji Scheffe) 

Sebagai tidak lanjut dari analisis variansi dua jalan adalah menggunakan Uji Scheffe 

untuk uji rerata. Tujuan dari Uji Scheffe adalah untuk melakukan pelacakan terhadap 

perbedaan rerata setiap pasangan kolom, baris dan setiap pasangan sel. Rumus metode 

Scheffe adalah : 

Fi-j  =  

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
+

-

ji

ji

nn
RKG

XX

11

)( 2

 

Keterangan : 

FI-J     : nilai Fobs pada perbandingan perlakuan ke-i 

Xi          : rataan pada sampel ke-i 

Xj       : rataan pada sampel ke-j 

RKG  : rataan kuadrat galat 

ni        : ukuran sampel ke-i 

nj        : ukuran sampel ke-j 

(Budiyono, 2000 : 198) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

 

Data hasil penelitian secara keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran 11 sampai 25. Data 

yang diperoleh dalam penelitian ini adalah nilai sikap ilmiah siswa dan nilai prestasi belajar siswa 

pada pokok bahasan Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit. Data diperoleh dari 80 siswa kelas X.4 

dan kelas X.6 SMA Negeri 3 Wonogiri Tahun Ajaran 2005/2006, dengan perincian 40 siswa 

kelas X.4 diberi pembelajaran dengan metode Scientific Inquiry sebagai kelas eksperimen-1 dan 

kelas X.6 diberi pembelajaran dengan metode demonstrasi sebagai kelas eksperimen-2. 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data nilai kognitif dan data nilai 

afektif. Secara rinci data tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Data Nilai Sikap Ilmiah Siswa 

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



Data tentang sikap ilmiah siswa diperoleh dengan cara angket. Dari data yang terkumpul, 

nilai terendah yang dicapai siswa adalah 61 dan nilai tertinggi adalah 99. data dikelompokkan ke 

dalam dua kategori yaitu nilai di atas rerata termasuk ke dalam kategori sikap ilmiah tinggi dan 

nilai di bawah rerata termasuk ke dalam kategori sikap ilmiah rendah. Pembagian ini didasarkan 

pada rerata         (mean) hasil angket sikap ilmiah siswa untuk kedua kelas (kelas eksperimen-1 

dan eksperimen-2).   

2. Data Nilai Kognitif Siswa 

Data kemampuan kognitif siswa atau data prestasi belajar pokok bahasan Larutan 

Elektrolit dan Non Elektrolit yang dianalisis adalah data selisih nilai pre test dan post test. Untuk 

lebih memperjelas gambaran dari masing – masing data, maka akan disajikan gambaran 

mengenai nilai kognitif siswa adalah sebagai berikut : 

 

a. Rerata Selisih Nilai Siswa Pokok Bahasan Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit. 

Tabel 6. Rerata Selisih Nilai Siswa Pokok Bahasan Larutan Elektrolit dan Non 

Elektrolit.  

Kelompok Siswa 
Faktor Kategori 

Rerata Selisih 
( X  ) 

Scientific Inquiry 36,18 Metode 
Pembelajaran Demonstrasi 29,08 

Tinggi  30,52 Sikap Ilmiah 
Siswa Rendah  26,67 

 
 

b. Distribusi Frekuensi Selisih Nilai Siswa Pokok Bahasan Larutan Elektrolit dan Non 

Elektrolit. 

1).  Distribusi Frekuensi Selisih Nilai Siswa Pokok Bahasan Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit 

Menurut Metode Pembelajaran. 

Data siswa yang diajar menggunakan metode scientific inquiry pada pokok 

bahasan larutan elektrolit dan non elektrolit diperoleh selisih nilai tertinggi prestasi belajar 

mencapai 54 sedangkan selisih nilai terendah prestasi belajar mencapai 20. distribusi 

frekuensinya dapat dilihat pada tabel 7.  

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Selisih Nilai Siswa Pokok Bahasan Larutan 
Elektrolit dan Non Elektrolit dengan Metode Scientific Inquiry 
(eksperimen-1) 
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No Interval Nilai Tengah Frekuensi Prosentase 
1 20,0 – 24,8 22,4 4 10,00 % 
2 24,9 – 29,7 27,3 5 12,50 % 
3 29,8 – 34,6 32,2 7 17,50 % 
4 34,7 – 39,5 37,1 8 20,00 % 
5 39,6 – 44,4 42,0 10 25,00 % 
6 44,5 – 49,3 46,9 4 10,00 % 
7 49,4 – 54,2 51,8 2 5,00 % 

Jumlah 40 100,00 % 
 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai data nilai prestasi belajar 

siswa pada kelas dengan metode scientific inquiry dapat dilihat dengan histogram pada 

gambar 1.  
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Gambar 1. Gambar Histogram Selisih Nilai Siswa pada Metode Scientific Inquiry 
 

Selanjutnya untuk siswa yang dikenai pembelajaran dengan metode demonstrasi, 

mempunyai selisih nilai tertinggi 47 dan selisih nilai terendah 10. distribusi frekuensi 

selisih nilai belajar siswa pada kelompok yang dikenai pembelajaran dengan metode 

demonstrasi dapat dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Selisih Nilai Siswa Pokok Bahasan Larutan 
Elektrolit dan Non Elektrolit dengan Metode Demonstrasi 
(eksperimen-2)  

No Interval Nilai Tengah Frekuensi Prosentase 
1 10.0 – 15,2 12,6 1 2,50 % 
2 15,3 – 20,5 17,9 5 12,50 % 
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3 20,6 – 25,8 23,2 6 15,00 % 
4 25,9 – 31,1 28,5 13 32,50 % 
5 31,2 – 36,4 33,8 7 17,50 % 
6 36,5 – 41,7 39,1 6 15,00 % 
7 41,8 – 47,0 44,4 2 5,00 % 

Jumlah 40 100,00 % 
 

Sedangkan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang data nilai 

prestasi belajar siswa pada kelas dengan metode demonstrasi dapat dilihat dengan 

histogram pada gambar 2 
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Gambar 2. Histogram Selisih Nilai Siswa dengan Metode Demonstrasi 
Untuk dapat lebih membandingkan selisih nilai prestasi belajar pokok bahasan 

larutan elektrolit dan non elektrolit yang diperoleh siswa pada kelas yang diajar dengan 

metode scientific inquiry dan metode demonstrasi, maka kedua data tersebut dapat 

dijadikan satu dalam sebuah distribusi frekuensi seperti pada tabel 9. 

 

Tabel 9. Perbandingan Distribusi Frekuensi Selisih Nilai Siswa Pokok Bahasan Larutan 
Elektrolit dan Non Elektrolit dengan Metode Scientific Inquiry (eksperimen-1) 
dan Metode Demonstrasi (eksperimen-2).  

Frekuensi No. Interval Nilai 
Tengah Eksp.I Prosentase Eksp.II Prosentase 

1 10,0-15,5 12,8 0 0,00 % 1 2,50 % 
2 15,6-21,1 18,4 1 2,50 % 5 12,50 % 
3 21,2-26,7 24,0 4 10,00 % 11 27,50 % 
4 26,8-32,2 29,6 9 22,50 % 8 20,00 % 
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5 32,4-37,9 35,2 10 25,00 % 10 25,00 % 
6 38,0-43,5 40,8 6 15,00 % 3 7,50 % 
7 43,6-49,1 46.4 8 20,00 % 2 5,00 % 
8 49,2-54,7 52,0 2 5,00 % 0 0,00 % 

Jumlah 40 100,00% 40 100,00% 
 

 Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang perbandingan selisih nilai 

prestasi belajar antara kelas dengan metode scientific inquiry dan metode demonstrasi 

dapat dilihat pada gambar 3.  
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 = Eksperimen 1   =  Eksperimen 2 
 
 
Gambar 3. Histogram Perbandingan Selisih Nilai Siswa yang Di ajar dengan 

Metode Scientific Inquiry dan Metode Demonstrasi. 
 

1) Distribusi Frekuensi Selisih Nilai Siswa Pokok Bahasan Larutan Elektrolit dan 

Non Elektrolit Menurut Sikap Ilmiah Siswa. 

Dilihat dari sikap ilmiah siswa , selisih nilai siswa pada penelitian ini mempunyai 

rentang antara 10 sampai 54. Distribusi frekuensi selisih nilai belajar dilihat dari sikap 

ilmiah siswa dibagi menjadi dua yaitu : kelompok siswa dengan sikap ilmiah tinggi dan 

kelompok siswa dengan sika p ilmiah rendah. Pada kelompok siswa dengan sikap ilmiah 

tinggi, rentang selisih nilainya16 sampai 54. Distribusi frekuensinya dapat dilihat pada 

tabel 10. 
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Tabel 10. Distribusi Frekuensi Selisih Nilai Siswa Pokok Bahasan Larutan 
Elektrolit dan Non Elektrolit Tinggi.   

No Interval Nilai Tengah Frekuensi Prosentase 
1 16,0 – 21,4 18,7 2 4,65 % 
2 21,5 – 26,9 24,2 9 20,93 % 
3 27,0 – 32,4 29,7 7 16,28 % 
4 32,5 – 37,9 35,2 12 27,91 % 
5 38,0 – 43,4 40,7 3 6,98 % 
6 43,5 – 48,9 46,2 8 18,60 % 
7 49,0 – 54,4 51,7 2 4,65 % 

Jumlah 43 100,00 % 
 

Selanjutnya untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang data selisih nilai 

siswa pada kelompok sikap ilmiah tinggi dapat dilihat pada gambar 4.                        .  
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Gambar 4. Histogram Data Selisih Nilai Siswa Kelompok Sikap Ilmiah Tinggi 
 

Sedangkan pada kelompok siswa dengan sikap ilmiah rendah selisih nilainya 

mempunyai rentang antara10 sampai 47. Distribusi frekuensi data selisih nilai sikap 

ilmiah siswa rendah dapat dilihat pada tabel 11. 
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Tabel 11.  Distribusi Frekuensi Selisih Nilai Siswa Pokok Bahasan Larutan 
Elektrolit dan Non Elektrolit 

No Interval Nilai Tengah Frekuensi Prosentase 
1 10,0 – 15,2 12,6 1 2,70 % 
2 15,3 – 20,5 17,9 4 10,81 % 
3 20,6 – 25,8 23,2 4 10,81 % 
4 25,9 – 31,1 28,5 12 32,43 % 
5 31,2 – 36,4 33,8 3 8,11 % 
6 36,5 – 41,7 39,1 10 27,03 % 
7 41,8 – 47,0 44,4 3 8,11 % 

Jumlah 37 100,00 % 
 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang data selisih nilai sikap 

ilmiah siswa kelompok rendah dapat dilihat pada gambar-5  

0

2

4

6

8

10

12

Frekuensi

12.6 17.9 23.2 28.5 33.8 39.1 44.4

Nilai Tengah

 

Gambar 5. Histogram Selisih Nilai Siswa Kelompok Sikap Ilmiah Rendah 
 

Agar lebih dapat membandingkan selisih nilai siswa pada sikap ilmiah tinggi dan 

rendah, maka kedua data tersebut dapat dijadikan satu dalam sebuah distribusi frekuensi 

seperti dalam tabel 12.  
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Tabel 12. Perbandingan Distribusi Frekuensi Selisih Nilai Siswa jika Dilihat dari 

Sikap Ilmiah Siswa. 
Frekuensi No. Interval Nilai 

Tengah Eksp.I Prosentase Eksp.II Prosentase 
1 10,0-15,5 12,8 0 0,00 % 1 2,33 % 
2 15,6-21,1 18,4 2 4,65% 4 9,30 % 
3 21,2-26,7 24,0 9 20,93 % 6 13,95 % 
4 26,8-32,2 29,6 7 16,28 % 10 23.26 % 
5 32,4-37,9 35,2 12 27,91 % 8 18,60 % 
6 38,0-43,5 40,8 3 6,98 % 6 13.95 % 
7 43,6-49,1 46.4 8 18,60 % 2 4,65 % 
8 49,2-54,7 52,0 2 4,65 % 0 0,00 % 

Jumlah 43 100,00% 37 86,05 % 
 
 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang perbandingan selisih nilai 

siswa dilihat dari sikap ilmiahnya dapat dilihat pada gambar 6.  
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  = Eksperimen 1    = Eksperimen 2 

 

Gambar 6. Histogram Perbandingan Selisih Nilai Siswa Dilihat dari Sikap Ilmiah Siswa. 
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3. Data Nilai Afektif Siswa 

Data nilai afektif siswa diperoleh melalui angket skala sikap. Data afektif untuk 

kelas dengan metode scientific inquiry (eksperimen-1) dan kelas dengan metode 

demonstrasi (eksperimen-2) dapat dilihat pada tabel 13 yang selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 16. 

Tabel 13. Perbandingan Mean dan Standar Deviasi (SD) Nilai Afektif Kelas 
Scientific Inquiry ( eksperimen-1 ) dan Kelas Demonstrasi 
(eksperimen-2).  

Kelas No. Nilai 
Eksperimen-1 Eksperimen-2 

1. Mean 65,70 62,35 
2. Standar deviasi 6,54 5,48 

 

Perbandingan distribusi frekuensi nilai afektif antara kelas eksperimen-1 dan 

kelas eksperimen-2 dapat dilihat pada tabel 14. 

Tabel 14. Distribusi Frekuensi Data Nilai Afektif Kelas Scientific Inquiry 
(eksperimen-1) dan kelas demonstrasi               (eksperimen-2).  

Frekuensi No. Interval Nilai 
Tengah Tinggi Prosentase Rendah Prosentase 

1 46,0-49,8 47,9 1 2,33 % 1 2,33 % 
2 49,9-53,7 51,8 0 0,00 % 1 2,33 % 
3 53,8-57,6 55,7 4 9,30 % 5 11,63 % 
4 57,7-61,5 59,6 3 6,98 % 11 25,58 % 
5 61,6-65,4 63,5 10 23,26 % 11 25,58 % 
6 65,5-69,3 67,4 9 20,93 % 6 13,95 % 
7 69,4-73,2 71,3 9 20,93 % 4 9,30 % 
8 73,3-77,1 75,2 4 9,30 % 1 2,33 % 

Jumlah 40 93,02 % 40 93,02 % 
 

 Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang distribusi frekuensi data 

nilai afektif kelas eksperimen-1 dan kelas eksperimen-2, dapat dilihat pada gambar 7.  
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Gambar 7. Histogram Perbandingan Nilai Afektif Kelas Scientific Inquiry   (eksperimen-

1) dan Kelas Demonstrasi (eksperimen-2). 
 
 

B. Hasil Pengujian Prasyarat Analisis 

Berdasarkan pada teknik analisis yang akan dipakai untuk menguji hipotesis dalam 

penelitian ini, maka akan dilakukan uji prasyarat analisis. 

1. Uji Normalitas 

Salah satu syarat agar teknik analisis variansi dapat diterapkan maka harus normal pada 

distribusi populasinya. Untuk mengetahui apakah prasyarat sudah terpenuhi maka dilakukan uji 

Lilliefors. Uji ini bertujuan untuk menyelidiki apakah sampeldalam penelitian ini berasal dari 

populasi normal atau tidak. Uji normalitas selisih nilai siswa pokok bahasan larutan elektrolit dan 

non elektrolit untuk setiap kelompok siswa pada taraf signifikansi 5 % tertera pada lampiran13 

untuk penilaian kognitif dan afektif. Rangkuman hasil uji normalitas selisih nilai siswa sebagai 

berikut: 

 

 

a. Uji normalitas aspek kognitif 
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Tabel 15. Rangkuman Uji Normalitas Selisih Nilai Siswa Pada Aspek Kognitif 
Faktor Kategori LO Ltabel Kesimpulan 

Eksperimen-
1 (a1) 

0,1192 0,1401 Normal Metode 
Pembelajaran 

(A) Eksperimen-
2 (a2) 

0,0795 0,1401 Normal 

Tinggi (b1) 0,1108 0,1457 Normal Sikap Ilmiah  
Siswa ( B ) Rendah (b2) 0,1074 0,1351 Normal 

 

b.  Uji Normalitas Aspek Afektif 

Tabel 16. Rangkuman Uji Normalitas Selisih Nilai Siswa pada Aspek Afektif 
Harga L No Kelas N 

Hitung Tabel 
Kesimpulan 
Berdistribusi 

1. Eksperimen-1 40 0,0770 0,1401 Normal 
2. Eksperimen-2 40 0,1277 0,1401 Normal 

 

Sampel berasal dari populasi yang terdistribusi normal bila Lo maks. (L hitung) < 

Lotab 0,05. Berdasarkan hasil tersebut di atas, terlihat bahwa untuk masing – masing 

kelompok siswa diperoleh harga Lo maks. < dari L tabel pada taraf signifikansi a = 

0,05. dengan demikian maka sampel berasal dari populasi yang terdistribusi normal.  

 

2. Uji Homogenitas 

Syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan analisis variansi adalah varians populasi 

harus homogen. Untuk menguji homogenitas pada penelitian ini digunakan metode Bartlett. 

Hasil uji homogenitas menggunakan metode Bartlett dengan tingkat signifikansi 

0,05 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

a. Uji Homogenitas Aspek Kognitif 

Tabel 17. Rangkuman Hasil Uji Homogenitas Aspek Kognitif 
No Kelompok c 2 Hitung c 2 Tabel Kesimpulan 
1 A1 dan A2 1,6501 3,84 Homogen 
2 B1 dan B2 0,3558 3,84 Homogen 

 

b.  Uji Homogenitas Aspek Afektif 

Tabel 18. Rangkuman Hasil Uji Homogenitas Aspek Afektif 

Aspek Afektif 
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c 2 Hitung c 2Tabel Kesimpulan 

1,2114 3,84 Homogen 

 

Dari data tersebut menunjukkan bahwa tiap variabel diperoleh harga statistik uji 

yang tidak melebihi harga kritik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampel pada 

penelitian ini berasal dari populasi sampel yang homogen. 

 

C. Hasil Pengujian Hipotesis 

 

1. Hasil Analisis Variansi 

Untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah diajukan digunakan uji analisis 

variansi dua jalan sel tak sama. Hasil analisis variansi dapat dilihat pada rangkuman yang 

disajikan dalam tabel 19. 

Tabel 19. Rangkuman Hasil Analisis Variansi 
Sumber JK dk RK Fobs Fa  Keputusan 
Metode 
Mengajar (A) 
Skor Sikap 
Ilmiah ( B ) 
Interaksi 
(AB) 
 
Galat 

1187,9924 
 
415,8134 
 
12,1130 
 
4866,4370 

1 
 
1 
 
1 
 
74 

1187,9924 
 
415,8134 
 
12,1130 
 
64,0321 

18,5531 
 
6,4938 
 
0,1892 
 
- 

3,97 
 
3,97 
 
3,97 
 
- 

H0A Ditolak 
 
H0B Ditolak 
 
H0AB 
Diterima 
- 
 

Total 6482,3557 79 - - - - 

 
2. Hasil Komparasi Rerata Pasca Analisis Variansi 

Analisis komparasi rerata pasca analisis variansi bertujuan untuk menyelidiki 

perbedaan efek dari faktor-faktor metode pembelajaran, sikap ilmiah siswa terhadap 

prestasi belajar pokok bahasan Larutan elekroli dan non elektrolit. Dengan Uji Scheefe 

dapat diketahui kategori dari masing-masing faktor yang memberikan pengaruh lebih 

besar terhadap prestasi belajar pokok bahasan Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit. 

Hasil perhitungan Uji Scheefe selengkapnya terdapat dalam lampiran 23, dan 

rangkuman hasil komparasi rerata pasca analisis variansi dengan Uji Scheefe disajikan 

dalam tabel 20. 
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    Tabel 20.Rangkuman Komparasi Rerata Pasca Analisis Variansi   

Faktor Kategori Rerata 
selisih 

F P 

Eksperimen-1 (a1) 36,18 Metode 
Pembelajaran (A) 

Eksperimen-2 (a2) 29,08 

18,5531 < 0,05 

Tinggi (b1) 30,52 Sikap Ilmiah ( B ) 
Rendah(b2) 26,67 

6,4938 < 0,05 

            Keterangan: 

A   =  Metode Pembelajaran 

a1   = Pembelajaran dengan metode Scientific Inquiry 

a2   = Pembelajaran dengan Metode Demonstrasi  

B   = Sikap Ilmiah Siswa 

b1   = Sikap Ilmiah Tinggi 

b2  = Sikap Ilmiah Rendah 

3. Hasil Pengujian Kemampuan Afektif 

Berdasarkan perhitungan pada lampiran 15 dapat dibuat rangkuman hasil 

perhitungan seperti terlihat pada tabel 21.  

Kelas Rerata Variansi thitung 

Eksperimen-1 

Eksperimen-2 

65,70 

62,35 

42,78 

29,98 

2,4839 

 

Dari hasil perhitungan diperoleh thitung sebesar 2,4839 setelah setelah 

dikonsultasikan dengan tabel distribusi t pada taraf signifikan 0,05 di dapat harga ttabel 

1,66 yang berarti Ho ditolak dan H1  diterima. dengan demikian kesimpulan hasil 

penelitian ini bahwa rata – rata nilai afektif siswa kelas scientific inquiry lebih tinggi 

daripada kelas demonstrasi.  

 

4. Kesimpulan Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian. 

  Berdasarkan uji analisis variansi dua jalan sel tak sama diperoleh bahwa : 

a. Nilai FA  = 18,5531 

F tabel  = 3,97 

Ternyata Fhitung > Ftabel 
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Maka ada perbedaan prestasi belajar siswa yang dikenai metode scientific inquiry 

dan metode demonstrasi. 

b. Nilai FB   = 6,4938 

Ftabel   = 3,97 

Ternyata Fhitung > Ftabel 

Maka sikap ilmiah siswa berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar pada 

pokok bahasan larutan elektrolit dan non elektrolit. 

c. Nilai FAB   = 0,1892 

Ftabel   = 3,97 

Ternyata Fhitung < Ftabel  

Maka tidak ada interaksi antara metode mengajar (metode scientific inquiry dan 

metode demonstrasi) dengan sikap ilmiah terhadap prestasi belajar siswa pokok 

bahasan larutan elektrolit dan non elektrolit.  

5. Uji Lanjut Analisis Variansi (Uji Scheefe) 

 Setelah dilakukan uji analisis variansi, perlu dilakukan uji lanjut yaitu dengan 

menggunakan Uji Scheefe. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui bahwa perlakuan 

yang dikenakan pada suatu kelompok akan menghasilkan prestasi yang lebih baik 

dibanding dengan yang lainnya. 

Tabel 22. Rangkuman Uji Lanjut Analisis Variansi  

Komparasi (Xi-Xj)
2 1/ni+1/nj RKG F Kritik Keputusan 

1m  vs 2m  246,7184 0,0500 64,0321 77,0609 3,97 Ditolak 

1m  vs 2m  86,3548 0,0503 64,0321 26,8206 3,97 Ditolak 

 

Keterangan: 

1m  = metode scientific inquiry 

2m  = metode demonstrasi     

 Dari tabel di atas dapat disimpulkan: 

a. Komparasi Ganda Antar Baris: 

Prestasi belajar pada kelompok eksperimen-1 dan prestasi belajar pada 

kelompok eksperimen-2 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.  
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b. Komparasi Ganda Antar Kolom 

 Prestasi belajar pada kelompok siswa dengan sikap ilmiah tinggi dan 

prestasi belajar pada kelompok siswa dengan sikap ilmiah rendah menunjukkan 

adanya perbedaan yang signifikan. 

 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar yang lebih tinggi pada 

pembelajaran kimia pokok bahasan larutan elektrolit dan non elektrolit antara yang menggunakan 

metode scientific inquiry dan metode demonstrasi dengan memperhatikan sikap ilmiah siswa 

terhadap prestasi belajar. 

Dalam penelitian ini terdapat tiga hipotesis. Hasil analisis variansi dua jalan, diperoleh 

bahwa dua hipotesis yang diajukan ditolak dan satu hipotesis yang diterima. Analisis dilakukan 

dengan taraf signifikansi 0,05, derajat kebebasan 1 dan jumlah sampel 80 siswa didapatkan :  

1. Pengujian hipotesis pertama 

 Untuk menguji hipotesis yang pertama yang berbunyi pembelajaran kimia dengan 

metode scientific inquiry dan metode demonstrasi dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa 

pada pokok bahasan larutan elektrolit dan non elektrolit, digunakan analisis variansi dua jalan sel 

tak sama dengan harga Fa = 18,5531. Harga Fa kemudian dikonsultasikan dengan tabel yaitu 

Ftabel = 3, 97 pada taraf signifikan 5 %. Ternyata didapatkan Fhitung > Ftabel, sehingga Ho ditolak. 

Hal ini berarti H1 diterima. Dengan demikian berarti ada perbedaan prestasi belajar siswa yang 

dikenai metode scientific inquiry dan metode demonstrasi. 

Seperti yang terlihat pada tabel 16, bahwa rerata selisih nilai prestasi belajar pokok 

bahasan larutan elektolit dan non elektrolit pada kelas yang dikenai pembelajaran dengan metode 

scientific inquiry lebih tinggi dibandingkan dengan kelas yang dikenai pembelajaran dengan 

metode demonstrasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode 

pembelajaran scientific inquiry memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan metode 

demonstrasi dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada pokok bahasan larutan elektrolit dan 

non elektrolit. 

Berdasarkan pada analisis data, ternyata terdapat perbedaan selisih prestasi belajar yaitu 

antara kelompok siswa yang dikenai pembelajaran dengan metode scientific inquiry dengan siswa 

yang dikenai pembelajaran dengan metode demonstrasi. Kelas yang dikenai pembelajaran dengan 
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metode scientific inquiry memperoleh prestasi rata – rata = 36,18 lebih tinggi dibanding dengan 

kelas yang dikenai pembelajaran dengan metode demonstrasi yang mempunyai rata – rata 

=29,08. Tingginya rata – rata prestasi belajar siswa yang dikenai pembelajaran dengan metode 

scientific inquiry menunjukkan bahwa metode scientific inquiry memberikan hasil yang lebih 

baik dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pokok bahasan larutan elektrolit dan non 

elektrolit. 

Pokok bahasan larutan elektrolit dan non elektrolit merupakan materi yang terdiri dari 

beberapa konsep dan prinsip yang memungkinkan untuk dapat divisualisasikan melalui 

percobaan, sehingga siswa berpartisipasi secara aktif dalam mendapatkan pengalaman serta dapat 

memberikan gambaran yang jelas tentang pelajaran yang diajarkan. Rata – rata selisih prestasi 

belajar siswa yantg tinggi pada pembelajaran dengan metode scientific inquiry karena dengan 

metode ini siswa terlibat langsung dalam kegiatan belajar di dalam kelas. Hal ini juga 

ditunjukkan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari siswa antara lain mengapa 

lampu pada alat uji elekrolit dapat menyala jika digunakan untuk menguji larutan elektrolit?, 

bagaimana keadaan elekroda jika yang diuji larutan elektrolit lemah?. 

Kegiatan scientific inquiry mengandung proses mental yang lebih tinggi tingkatannya 

dibandingkan metode demonstrasi. Pada metode demonstrasi, dimana guru yang melakukan 

kegiatan percobaan dan siswa hanya memperhatikan guru dalam mendemonstrasikan suatu 

materi. Siswa diberi kesempaan untuk mengembangkan penalaran berdasarkan hasil pengamatan. 

Dalam melakukan kegiatan scientific inquiry siswa dituntut untuk mampu memecahkan 

permasalahan dengan cara melakukan eksperimen. Dalam kegiatan eksperimen siswa harus 

menyelesaikan percobaan dalam waktu yang telah ditentukan serta menjawab pertanyaan yang  

ada dalam Lembar Kerja Siswa         (LKS)siswa dituntut untuk berpikir dan bertindak secara 

ilmiah . Dengan kegiatan scientific inquiry siswa dapat aktif mengambil bagian dalam membuat , 

melakukan sendiri dan mengalami sendirihal – hal yang dipelajari, mengamati secara langsung 

proses dan hasil scientific inquiry  yang dipelajari , mengamati  secara langsung proses -  proses 

dan hasil inquiry yang didapat, sehingga siswa mendapatkan pengalaman langsung, hal inilah 

yang menyebabkan metode scientific inquiry mempunyai rerata yang lebih tinggi sehingga 

memberikan hasil yang lebih baik. 

2. Pengujian Hipotesis Kedua 
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Pada pengujian hipotesis yang kedua menyatakan bahwa sikap ilmiah siswa kategori 

tinggi dapat menghasilkan prestasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan sikap ilmiah siswa 

kategori rendah pada pokok  bahasan larutan elektrolit dan non elektrolit. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa Fhitung = 6,4938  > Ftabel = 3,97 yang berarti Ho ditolak dan H1 diterima. Hal 

ini menunjukkan bahwa sikap ilmiah siswa memberikanpengaruh yang signifikan terhadap 

prestasi belajar siswa pada pokok bahasan larutan elektrolit dan non elektrolit.  

Siswa dengan sikap ilmiah tinggi mempunyai rata – rata prestasi belajar yang lebih tinggi 

dibanding dengan siswa yang mempunyai sikap ilmiah rendah. Hal ini menunjukkan apabila 

siswa mempunyai sikap ilmiah tinggi, rasa keingintahuan siswa juga tinggi sehingga mendorong 

keaktifan siswa untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Dengan demikian siswa akan 

mendapatkan banyak pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mencoba serta berusaha mencari jawaban atas berbagai masalah yang merupakan motor 

penggerak bagi siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan. 

3. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Hasil pengujian hipotesis yang ketiga menyatakan bahwa tidak ada interaksi antara 

metode mengajar (scientific inquiry dan metode demonstrasi) dengan sikap ilmiah siswa terhadap 

prestasi belajar pokok bahasan larutan elektrolit dan non elektrolit. Hal ini ditunjukkan pada 

analisis analisis dua jalan yang menyatakan bahwa Fhitung = 0,1892 < Ftabel = 3,97 yang berarti HO 

diterima. Penggunaan metode pembelajaran scientific inquiry dan metode demonstrasi maupun 

sikap ilmiah siswa mempunyai pengaruh terhadap prestai belajar siswa pada pokok bahasan 

larutan elektrolit dan non elektrollit secara terpisah.  Ketika penggunaan metode pembelajaran 

diterapkan secara terpisah dengan pembelajaran yang memperhatikan sikap ilmiah, maka 

keduanya mampu meningkatkan prestasi belajar siswa pada pokok bahasan larutan elektrolit dan 

non elektrolit. Akan tetapi ketika penggunaan metode pembelajaran (scientific inquiry dan 

demonstrasiS) diterapkan dengan memperhatikan sikap ilmiah, maka kadar meningkatnya 

prestasi belajar siswa pada pokok bahasan larutan elektrolit dan non elektrollit masih relatif 

rendah dan tidak seperti kalau kedua variabel diterapkan secara terpisah. 

 Tidak adanya interaksi antara metode pembelajaran dengan sikap ilmiah terhadap 

prestasi belajar ditunjukkan dengan siswa yang mempunyai sikap ilmiah rendah kurang 

memberikan pengaruh yang besar terhadap prestasi belajar. Siswa yang mempunyai sikap ilmiah 
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tinggi tidak terpengaruh dengan penggunaan metode pembelajaran yang diterapkan, prestai 

mereka tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. 

Rerata selisih prestasi belajar siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah pada kelas 

yang menggunakan metode pembelajaran scientific inquiry lebih tinggi daripada rerata selisih 

prestasi belajar siswa yang mempunyai sikap ilmiah tinggi pada kelas yang diberi metode 

demonstrasi. Keberhasilan proses belajar mengajar dapat dilihat dalam sikap ilmiah yang 

ditunjukan siswa pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar. Keberhasilan dari prestasi 

belajar ini dengan memperhatikan sikap ilmiah siswa yaitu siswa yang mempunyai sikap ilmiah 

tinggi mempunyai prestasi belajar yang tinggi. Dalam hal ini metode scientific inquiry dengan 

memperhatikan sikap ilmiah siswa dapat meningkatkan prestasi belajar siswa sehingga dapat 

digunakan sebagai salah satu alternatif metode mengajar yang efektif pada pokok bahasan larutan 

elektrolit dan non elektrolit. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai                                          

berikut : 

1. Penggunaan metode Scientific Inquiry dan metode Demonstrasi dapat 

mempengaruhi prestasi belajar dengan memperhatikan sikap ilmiah siswa pada 

pokok bahasan Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit yang ditunjukkan oleh harga 

Fhitung = 18,5531 lebih besar dari Ftabel = 3,97. 

2. Sikap ilmiah berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa pokok bahasan larutan 

elektrolit dan non elektrolit. Sikap ilmiah kategori tinggi dapat menghasilkan 

prestasi belajar yang lebih tinggi daripada siswa yang mempunyai sikap ilmiah 

rendah. Hal ini ditunjukkan oleh harga Fhitung = 6,4938 lebih besar dari Ftabel = 

3,97. 

3. Tidak ada interaksi antara pembelajaran dengan metode Scientific Inquiry dan 

metode demonstrasi dengan sikap ilmiah siswa terhadap prestasi belajar pokok 

bahasan larutan elektrolit dan non elektrolit. Hal ini dapat diketahui dari Ftabel = 

0,1892 < Ftabel = 3,97. 

 
B.  Implikasi 

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, implikasi yang dapat disampaikan dalam upaya 

peningkatan prestasi belajar kimia siswa kelas X semester 2 SMA Negeri 3 Wonogiri, antara lain 

sebagai berikut : 

1. Pengajaran dengan menggunakan metode Scientific Inquiry lebih baik dibandingkan 

dengan metode Demonstrasi, sehingga penggunaan model pencapaian konsep melalui 
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metode Scientific Inquiry dapat diterapkan dalam pengajaran kimia pada pokok 

bahasan larutan elektolit dan non elektrolit. 

2. Pada pengajaran pokok bahasan larutan elektrolit dan non elektrolit perlu 

memperhatikan sikap ilmiah siswa. Karena siswa yang mempunyai sikap ilmiah tinggi 

mempunyai prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan siswa dengan sikap ilmiah 

rendah. 

 
C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian maka disarankan hal – hal sebagai 

berikut : 

1. Berkaitan dengan penelitian ini, guru diharapkan dapat menumbuhkan sikap ilmiah 

siswa melalui metode mengajar. 

2. Untuk mengembangkan sikap ilmiah siswa dapat dilakukan dengan cara memberi 

kesempatan siswa mencoba sendiri dan memecahkan masalah sendiri, bekerjasama 

dengan temannya dalam sebuah kelompok, serta memberi kebebasan siswa untuk 

membangun pengetahuannya sendiri. Sedangkan guru hanya berfungsi sebagai 

konselor, motivator, fasilitator serta pemberi kritik yang bersahabat. 

3. Penggunaan metode Scientific Inquiry memerlukan banyak waktu dan membutuhkan 

persiapan yang matang baik bagi guru maupun siswanya.  Oleh karena itu sebelum 

melakukan kegiatan Scientific Inquiry guru sebaiknya : 

a. merencanakan waktu seefektif mungkin, 

b. merencanakan pelajaran yang terpusat pada masalah yang akan diselidiki 

siswa. 

4. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut dengan metode yang sama pada pokok bahasan 

yang lain. 
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Lampiran 9 
INSTRUMEN SIKAP ILMIAH 

 
Nama  : 
No. Absen : 
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Kelas  : 
 

Pilihlah pernyataan berikut ini dengan memberi tanda cek (√ ) sesuai dengan pendapat anda! 
 

Indikator  aspek yang dinilai S SS TS N STS 
1. Hasrat ingin tahu 

- Saya tidak membutuhkan dorongan untuk 
belajar 

- Saya gemar membaca buku atau literatur  
lain 

2. Tidak berprasangka 
- Saya menunjukkan perhatian pada hasil 

praktikum 
- Saya menggunakan bukti-bukti yang relevan 

dan obyektif untuk membuat hipotesis 
(praduga) 

3. Ketekunan, kedisiplinan diri 
- Saya tidak mengalihkan perhatian sampai 

selesai mengerjakan tugas 
- Saya tidak mencontoh hasil pekerjaan orang 

lain 
4. Daya cipta, berfikir bebas, ingin mendapatkan 

sesuatu yang baru 
- Saya tidak terikat pada pendapat orang lain, 

aturan-aturan yang berlaku atau teori-teori 
yang ada 

- Saya mampu mengemukakan ide atau 
gagasan meskipun belum tentu diterima 
orang lain 

5. Tidak putus asa, pendekatan positif pada 
kegagalan 
- Saya tidak menolak walaupun mendapat 

tugas yang sulit 
- Saya tidak mudah menyerah apabila 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 
tugas 

6. Bertanggung jawab 
- Saya aktif menyelesaikan tugas 
- Saya selalu siap menerima tugas 

 
 
7. Tidak dogmatis 

- Saya tidak menolak mentah-mentah suatu 
pendapat  

- Saya mau menerima informasi baru  
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- Saya mampu mengubah ide atau pendapat 
jika terdapat bukti-bukti yang tidak relevan 

8. Skeptis 
- Saya tidak mempercayai sesuatu sebelum 

ada bukti 
- Saya mampu mengevaluasi secara obyektif 

suatu ide atau alternative 
9. Kerendahan hati 

- Saya mau menerima kritik 
- Saya tidak suka menonjolkan ilmu yang saya 

miliki 
10. Sikap Kerjasama 

- Saya mampu bekerjasama dengan orang 
lain 

- Saya menyadari dan merasakan 
pentingnya kerjasama 

- Saya menghargai pendapat teman 
meskipun tidak sesuai dengan pendapat 
saya 

- Saya dapat menyelesaikan tugas yang 
diberikan bersama-sama 

Keterangan: 
S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 
N : Netral 

TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 

Lampiran 11 

Indikator Angket Penilaian Afektif 

 

 
A. Kesadaran Diri 

1. Mensyukuri nikmat Tuhan atas karunia yang diberikan kepada manusia berupa 

manfaat mempelajari larutan elektrolit dan non elektrolit. 

2. Sadar dan tanggung jawab dalam menerapkan konsep larutan elektrolit dan non 

elektrolit dalam kehidupan sehari – hari. 

B. Kecakapan Berpikir Rasional 

1. Menggali informasi tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. 

2. Mengolah informasi tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. 

3. Menarik kesimpulan tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. 
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4. Memecahkan masalah tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. 

C. Kecakapan Sosial 

1. Mengkomunikasikan secara lisan maupun tulisan tentang larutan elektrolit dan 

non elektrolit. 

D. Kecakapan Akademik 

1. Mengkaji dan menganalisis tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. 

2. Mengidentifikasikan variabel yang berkaitan dengan larutan elektrolit dan non 

elektrolit. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 10 
Petunjuk Penilaian Aspek Afektif 

Skor untuk aspek yang dinilai Nilai 

SS     Sangat Setuju 
S       Setuju 
N      Netral 

TS    Tidak Setuju 
STS  Sangat Tidak Setuju 

5 
4 
3 
2 

1 

 
Keterangan : 

· Jumlah nilai ³ 72  sangat baik (A) 

· Jumlah nilai 54 – 71 baik (B) 

· Jumlah nilai 36 – 53 cukup (C) 

· Jumlah nilai < 35  kurang (D) 
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Lampiran 8 
H. KISI – KISI PENGUKURAN SIKAP ILMIAH 

 
No Indikator No Item Respon Sikap 

1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
 
7 
8 
9 

10 

Hasrat ingin tahu 
Sikap kerjasama 

Tidak berprasangka 
Ketekunan, kedisiplinan diri 

Daya cipta, berpikir bebas, ingin mendapatkan 
sesuatu yang baru 

Tidak putus asa pendekatan positif pada 
kegagalan 

Tidak dogmatis 
Bertanggung jawab 

Skeptis  
Kerendahan hati 

2, 11 
23, 22, 21, 10 

1, 12 
13, 3 
14, 4 

 
15, 5 

 
7, 18, 7 

16, 6 
19, 8 

9, 20 

-, + 
+, +, +, + 

+, + 
+, + 
+, + 

 
+, + 

 
-, +, + 
+, + 
+, + 

+, + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 3 
I. HUBUNGAN INDIKATOR, SOAL, DAN JENJANG KEMAMPUAN KOGNITIF 
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Nomor 

Indikator 

Nomor Soal C1 C2 C3 

1 
2 
3 
4 
5 

6, 7, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 33, 34 
1, 8, 13, 14, 16, 31, 35 

2, 9, 10, 11, 23, 25, 26, 32 
3, 5, 21, 22, 30 

4, 12, 19, 20 

- 
 
- 
Ö 

- 

Ö 
 
Ö 
- 

- 

- 
 
- 
- 

Ö 

 
Keterangan : 

C1 : Jenjang kemampuan pengetahuan 
C2 : Jenjang kemampuan pemahaman 
C3 : Jenjang kemampuan penerapan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. ABSTRAK 

 
 

Hesti Silvia Arum Sari, PENGARUH PEMBELAJARAN KIMIA DENGAN METODE 
SCIENTIFIC INQUIRY DAN METODE DEMONSTRASI DENGAN MEMPERHATIKAN 
SIKAP ILMIAH SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR PADA POKOK BAHASAN 

LARUTAN ELEKTROLIT DAN NON ELEKTROLIT SISWA KELAS X SEMESTER 2 SMA 
NEGERI 3 WONOGIRI TAHUN AJARAN 2005/2006. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2007. 
 

 Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui :(1)pembelajaran kimia dengan metode 
Scientific Inquiry dapat menghasilkan prestasi belajar yang lebih tinggi dibanding metode 

demonstrasi pada pokok bahasan larutan elektrolit dan non elektrolit, (2)sikap ilmiah siswa 
berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa dengan metode scientific inquiry dan metode 

demonstrasi pada pokok bahasan larutan elektrolit dan non elektrolit, (3)adanya interaksi antara 
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metode pembelajaran scientific inquiry dan demonstrasi dengan sikap ilmiah siswa terhadap 
prestasi belajar pada pokok bahasan larutan elektrolit dan non elektrolit. 

 Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah siswa kelas X SMA Negeri 3 
Wonogiri Tahun Ajaran 2005/2006, pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling. 
Pengumpulan data menggunakan metode angket untuk variabel sikap ilmiah dan penilaian afektif 
siswa, sedangkan metode tes untuk mengetahui prestasi belajar. Teknik analisi data menggunakan 

analisis variansi 2 jalan dengan frekuensi sel ttak sama, dilanjutkan uji komparasi rerata pasca 
analisis variansi dengan metode Scheeffe. 

 Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : (1)penggunaan metode scientific inquiry dapat 
menghasilkan prestasi belajar yang lebih tinggidibandingkan dengan demonstrasi pokok bahasan 

larutan elektrolit dan non elektrolit yang ditunjukkan oleh harga Fhitung =18,5531 lebih besar 
daripada Ftabel =3,97, (2) sikap ilmiah berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa pokok bahasan 
larutan elektrolit dan non elektrolit. Sikap ilmiah tinggi dapat menghasilkan prestasi belajar yang 

lebih tinggi dari siswa yang mempunyai sikap ilmiah rendah. Hal ini ditunjukkan oleh harga 
Fhitung =6,4938 lebih besar dari Ftabel =3,97, (3) tidak ada interaksi antara pembelajaran dengan 

metode scientific inquiry dan demonstrasi terhadap prestasi belajar pokok bahasan larutan 
elektrolit dan non elektrolit. Hal ini ditunjukkan oleh harga Fhitung =0,1892 lebih kecil dari Ftabel = 

3,97. 
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Lampiran 13 
DAFTAR NAMA SISWA KELAS X.4 ( KELAS EKSPERIMEN-1 ) 

( Metode Scientific Inquiry ) 
 

NO NAMA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
13 
33 
34 
35 
36 

Aditya Bayu Kurniawan 
Agung Yuly Setyono 

Agustyaningrum Arta Dewi 
Andi Susilo 

Astona Sura Satrida 
Bala Oki Novi 
Dedi Wahyudi 

Diana Surya Dewi 
Dimas Meidha Wityastuti 

Eko Cahyo Saputro 
Eni Handayani 

Erin Utaminingsih 
Fahtoni Akbar Pratama 

Fajar Nurhidayat 
Ferdi Santosa 

Gilang Ramadan 
Haryanti 

Ika Kurnia Putri 
Ika Puji Hastuti 
Indah Tri Utami 

Infussiana Arlin Prihatama 
Isnawati 

Lestari Kelik Maryani 
Luh Ayu Nur Rochmah 

Miti Nurcahyanti 
Muhammad Fauzi Arif 

Nur Dwi Lestari 
Oky Setyo Anggoro 

Pitriyono 
Pramadika Ari Candra Basuki 

Ranitika Sari 
Rina Supriyanti 

Riska Yulistiana Sari 
Septian Syamsudin Nur 

Siti Wulansari 
Sugiyanti 
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37 
38 
39 

40 

Tanjung Antasari i. K 
Tika Natalia 

Wahyu Tri Raharjo 
Wuri Mahanani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 14 
DAFTAR NAMA SISWA KELAS X. 6 ( KELAS EKSPERIMEN-2 ) 

( Metode Demonstrasi ) 
 

NO NAMA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Anggit Puguh Setyawan 
Apriska Arum Marheny 

Ardi Supriharto 
Aryadi Singgih Nugroho 

Ayu Hapsari Prabowo 
Bina Ayu Sagastia 
Danti Kusumasari 

Dhona Trisna Ardiviana 
Dwi Nur Diyanto 
Eka Retno Pratiwi 

Fajar Megawati 
Fernando Diyat Utama 

Havid Nur Rohmat 
Hendarwati Pamungkas 

Hendra Dwijayanto 
Heri Susanto 

Infant Rizqa Istiqomah 
Intian Apusiana 
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19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

40 

Luluk Inayati 
Nafillah Nur Ayatullah 

Nani Indah Purnama Sari 
Nopianto 

Pebi Anang Kusuma 
Prihadi Dwi Hatmono 

Putrid Pratiwi 
Rena Yulia Sancaya 

Rina Rodiana 
Ririn Agustina 

Sarinilawati  
Sartono  

Siti Susiloningsih 
Sulis Mayasari 

Syaiful Arif 
Tri Prasetyo U 
Udi Triasnoto 

Wahyu Nunik Wulan Suci 
Wahyu Tri Widodo 
Yunita Puspitasari 
Iing Bonet Pratiwi 

Dewi Murwati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDI KOMPARASI PEMBELAJARAN KIMIA DENGAN SCIENTIFIC INQUIRY DAN DEMONSTRASI 
DENGAN MEMPERHATIKAN ILMIAH SISWATERHADAP PRESTASI BELAJAR PADA POKOK 

BAHASAN 
LARUTAN ELEKTROLIT DAN NON ELEKTROLIT 

SISWA KELAS X SEMESTER 2 
SMA NEGERI 3 WONOGIRI 

TAHUN AJARAN 
2005/2006 
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Oleh : 

HESTI SILVIA ARUM SARI 
K 3302518 

 
 

Pembimbing I  : Drs. JS SUKARDJO, Msi 
Pembimbing II  : ENDANG SUSILOWATI, Ssi, Msi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi Waktu 

I PERTEMUAN I   

1. Memberikan pretest dan 

mengawasi siswa ( 

sebelumnya memberitahu 

siswa untuk mempelajari 

materi larutan elektrolit dan 

non elektrolit ) 

Mengerjakan  pretest 45’ 
 
 
 
 
 

II PERTEMUAN II   

1. Membuka pelajaran dengan 

apersepsi memberi 

pertanyaan tentang larutan 

yang mendorong siswa untuk 

mencari tahu cara mengetahui 

suatu larutan dapat 

Memperhatikan dan menjawab 

pertanyaan 

10’ 
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menghantarkan arus 

listrik/tidak 

2. Menyajikan masalah yang 

harus diteliti secara seksama 

oleh siswa sehingga 

menciptakan tantangan dan 

dorongan untuk mencari 

jawaban 

Memperhatikan guru dalam 

membeerikan penjelasan 

15’ 

3. Menahan beberapa informasi 

dan generalisasi yang penting 

sekedar untuk mendorong 

siswa untuk melakukan 

eksperimentasi 

Menerima informasi dari guru 15’ 

4. Menutup pelajaran Memperhatikan  5’ 

III PERTREMUAN III   

1. Membuka pelajaran Memperhatikan  5’ 

2. Membagi siswa ke dalam 

kelompok – kelompok, 

masing – masing 

beranggotakan 5 orang 

Memperhatikan kelompok 

masing - masing 

15’ 

3. Mendiskusikan metode 

percobaan alat uji elektrolit 

dan teori yang mendasarinya 

Memperhatikan teori yang 

mendasari percobaan 

20’ 

4. Menutup pelajaran Memperhatikan 5’ 

III PERTEMUAN III   

1. Membuka pelajaran Memperhatikan  5’ 

2. Meminta masing – masing 

kelompok untuk membagi 

tugas masing – masing agar 

semua siswa aktif dalam 

Membagi tugas masing – masing 

dalam kegiatan eksperiman 

10’ 
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kegiatan 

3. Memberikan bimbingan 

untuk membantu 

mengarahkan siswa agar 

dapat menemukan konsep 

Melakukan percobaan daya 

hantar listrik untuk menentukan 

ciri – ciri larutan yang bersifat 

elektrolitdan non elektrolit 

30’ 

4. Meminta siswa untuk 

mengumpulkan data melalui 

eksperimen sesuai prosdur 

kerja dalam LKS 

Melakukan identifikasi sifat 

larutan untuk mengelompokkan 

ke dalam larutan elektrolit kuat, 

lemah dan non elektrolit 

10’ 

5. Menyuruh siswa menarik 

kesimpulan dari percobaan 

hasil penemuan yang didapat 

Menarik kesimpulan berdasarkan 

hasil percobaan 

10’ 
 

 

6. Diskusi informasi tentang 

senyawa ion dan senyawa 

kovalen polar serta penyebab 

larutan elektrolit dapat 

menghantarkan listrik 

Memperhatikan guru dalam 

diskusi informasi 

15’ 

7. Menyuruh siswa membuat 

laporan hasil percobaan 

memperhatikan 5’ 

8. Menutup pelajaran Memperhatikan  5’ 

IV PERTEMUAN IV   

1. Memberikan postest Mengerjakan postest 45’ 

 
 

NO Kegiatan siswa Kegiatan Guru Alokasi Waktu 

I PERTEMUAN I   

1. Memberikan pretest dan 

mengawasi siswa ( 

sebelumnya memberitahu 

siswa untuk mempelajari 

materi larutan elektrolit dan 

Mengerjakan  pretest 45’ 
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non elektrolit ) 

II PERTEMUAN II   

1. Membuka pelajaran Memperhatikan  5’ 

2. Apersepsi siswa dengan cara 

memberikan pertanyaan 

tentang materi larutan 

Menjawab pertanyaan 10’ 

3. Menyampaikan materi 

mengenai larutan elektrolit 

dan non elektrolit 

Memperhatikan dan mencatat 

materi larutan elektrolit dan non  

elektrolit yang telah disampaikan 

guru 

35’ 

4. Memberikan LKS kepada 

siswa agar agar mudah 

memahami materi yang 

disampaikan 

Membaca dan menyimak LKS 

serta memahami materi dalam 

LKS 

15’ 

5. Menjelaskan materi yang 

berhubungan dengan 

eksperimen 

Menyimak penjelasan guru 20’ 

6. Menutup pelajaran Memperhatikan  5’ 

III PERTEMUAN III   

1. Membuka pelajaran Memperhatikan  5’ 

2. Melakukan demonstrasi di 

depan kelas mengenai uji 

keelektrolitan suatu larutan 

dengan alat uji elektrolit 

Sebagian siswa membantu guru 

melakukan demonstrasi dan yang 

lain memperhatikan dengan baik 

demonstrasi yang dilakukan guru 

15’ 

3. Mengajak siswa mengamati 

hasil demonstrasi, 

mengidentifikasi sifat larutan 

ke dalam elektrolit kuat, 

lemah, dan non elektrolit 

Mengamati hasil demonstrasi 10’ 

4. Memberi kesempatan kepada Mengerjakan LKS 15’ 
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siswa untuk mengerjakan 

LKS berdasarkan hasil 

demonstrasi 

5. Bersama siswa 

menyimpulkan hasil 

demonstrasi dan membahas 

LKS sehingga siswa dapat 

menentukan ciri – ciri larutan 

elektrolit dan non elektrolit 

Membuat kesimpulan 

berdasarkan hasil percobaan 

20’ 

6. Diskusi informasi tentang 

senyawa ion dan senyawa 

kovalen polar serta penyebab 

larutan elektrolit dapat 

menghantarkan listrik 

Memperhatikan guru dalam 

diskusi informasi 

20’ 

7. Menutup pelajaran Memperhatikan  5’ 

IV PERTEMUAN IV   

1. Memberikan postest Mengerjakan postest 45’ 
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Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih 
pada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan 
sumbangan langsung atau tidak langsung dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. 

Akhirnya semoga karya ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dunia pendidikan pada 
umumnya dan khususnya pada pendidikan kimia. 

 
 
 
 

 
Surakarta , April 2007 

 
Penulis   

 
 
 
 

O. MOTTO 

 
 
 
 

Satu kesulitan akan dibalas dengan dua kemudahan 
( QS. Al Insyiroh) 

Besar ataupun kecil hanya kita yang bisa membuatnya 
berbeda. 

       (VIE)  
Apabila ingin melihat cerahnya pagi maka laluilah 

pekatnya malam. 
       ( VIE )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
 

Karya ini kupersembahkan untuk : 
Ayah dan Ibu tercinta, semoga ini dapat menjadi awal 
yang akan menentukan besar kecilnya suatu muatan. 

Kakakku tersayang 
Keluargaku 

Teman-teman kimia ‘02 
Almamaterku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 2 

LEMBAR KERJA SISWA 

LARUTAN ELEKTROLIT DAN NON ELEKTROLIT 

 

 

 

Standar Kompetensi : 
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3. Mendiskripsikan sifat-sifat larutan, metode pengukuran, dan terapannya. 

 

Kompetensi Dasar : 

3.1. Menyelidiki daya hantar listrik berbagai larutan untuk membedakan larutan      elektrolit dan 

non elektrolit 

 

Indikator  : 

3.1.1. Menyimpulkan gejala-gejala hantaran arus listrik dalam berbagai larutan  berdasarkan hasil 

pengamatan 

3.1.2. Mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non elektrolit berdasarkan sifat 

hantaran listriknya 

3.1.3. Menjelaskan penyebab kemampunan larutan elektrolit menghantarkan arus listrik 

3.1.4. Menjelaskan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen 

polar. 

 

Materi Pokok 

 

Reaksi kimia biasanya berlangsung dalam larutan air. Seperti cairan yang ada dalam tubuh 

makhluk hidup baik tumbuhan, hewan, atau manusia adalah merupakan larutan air. Reaksi yang 

ada dalam samudera, danau, sungai melibatkan larutan. 

Terdapat banyak tipe larutan yang berlainan, salah satu cara untuk mengelompokkan 

larutan ditinjau dari daya hantar listrik larutan tersebut. 

Dalam bab ini akan dibahas sifat daya hantar larutan dan klasifikasi zat terlarut sebagai 

elektrolit (dapat menghantar listrik) dan non elektrolit (tidak menghantarkan listrik) dan sifat 

asam, basa suatau larutan. 

 Menurut daya hantar listriknya larutan dikelompokkan menjadi dua macam yaitu : 

a. Larutan elektrolit  : larutan yang dapat menghantarkan arus listrik 

b. Larutan non elektrolit : larutan yang tidak dapat menghantarkan arus    listrik 

Untuk membuktikan apakah larutan dapat menghantarkan arus listrik, maka perlu 

dilakukan percobaan sebagai berikut: 

1. Cara Kerja : 
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a. Masukkan air suling ke dalam beker gelas sebanyak 150 ml 

b. Pasanglah alat penguji elektrolit seperti gambar! 

 

 

  

 

 

 

c. Amati dan catatlah apa yang terlihat pada bolam dan elektroda 

d. Ulangi percobaan a sampai dengan c di mana air suling diganti dengan larutan 

urea, alkohol, larutan asam cuka, larutan gula, dst. 

1) Pengamatan : 

 
No Larutan Rumus 

kimia 

Perubahan pada 

 

Elektrolit Non 

elektrolit 

1. Air suling      

2. Urea      

3. Alkohol      

4. Asam cuka      

5. Glukosa      

6. Air kapur      

7. Garam 

dapur 

     

8. Natrium 

hidroksida 

     

9. Ammonia      

10. Asam 

klorida 

     

 

2) Dari data percobaan tersebut di atas, maka buatlah kesimpulan tentang : 

a. Larutan elektrolit adalah … 
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Contoh … 

b. Larutan Non elektrolit adalah … 

Contoh … 

c. Yang termasuk larutan elektrolit kuat adalah … 

d. Yang termasuk elektrolit lemah adalah … 

e. Larutan yang berasal dari senyawa ion adalah … 

f. Larutan elektrolit yang berasal dari senyawa kovalen adalah … 
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