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dipertemukan di jannahnya … aamiin Allahumma aamiin... 
 
 

“untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, 
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Never give up ! 
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ABSTRAK 

 

Juli Yani, (2020) :  Analisis Literasi Sains Siswa Menggunakan Pendekatan 

Socio-scientific Issues (SSI) pada Materi Laju Reaksi 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui literasi sains 

siswa setelah menggunakan pendekatan Socio-scientific Issues (SSI) pada materi 

laju reaksi di kelas XI MIPA 1 SMAN 4 Tambusai Utara, Rokan Hulu. Penelitian 

ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2019/2020. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 32 

siswa. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah tes essay dan 

didukung dengan wawancara tidak terstruktur. Data yang diperoleh kemudian 

dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa berdasarkan data hasil tes essay nilai rata-rata setiap indikator literasi sains 

pada aspek kompetensi sains adalah menerapkan pengetahuan yang sesuai sebesar 

66.01% (baik), mengidentifikasi sebesar 69.21% (baik), menjelaskan implikasi 

pengetahuan ilmiah bagi masyarakat sebesar 80.94% (baik), mengusulkan cara 

untuk menyelidiki pertanyaan ilmiah sebesar 54,68% (cukup), dan menarik 

kesimpulan yang tepat sebesar 75.78% (baik). Dapat disimpulkan bahwa 

pencapaian kemampuan literasi sains siswa pada aspek kompetensi sains materi 

laju reaksi di kelas XI MIPA 1 secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik. 

Kata Kunci: Literasi Sains Siswa, Pendekatan Socio-scientific Issues (SSI), 

Laju Reaksi. 
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ABSTRACT 

 

Juli Yani, (2020): The Analysis of Student Science Literacy Using Socio-

Scientific Issues (SSI) Approach on Reaction Rate Lesson 

This research aimed at analyzing and knowing student science literacy after using 

Socio-Scientific Issues (SSI) approach on Reaction Rate lesson at the eleventh 

grade of MIPA 1 of State Senior High School 4 North Tambusai, Rokan Hulu.  

This research was conducted at the first semester in the Academic Year of 

2019/2020.  It was a quantitative descriptive research.  Purposive sampling 

technique was used in this research, and the samples were 32 students.  The 

instrument was essay test and it was supported by unstructured interview.  The 

data obtained then were analyzed descriptively.  The results of analyzing the data 

showed, based on the data of essay test results, mean percentages of science 

literacy indicators: implementing the appropriate knowledge was 66.01% (good), 

identifying was 69.21% (good), explaining the implication of scientific 

knowledge for society was 80.94% (good), proposing ways to investigate 

scientific questions was 54.68% (enough), and drawing the right conclusion was 

75.78% (good).  It could be concluded that the achievement of student science 

literacy skill on the aspects of science competences of Reaction Rate lesson at the 

eleventh grade of MIPA 1 overall was on good category. 

Keywords: Student Science Literacy, Socio-Scientific Issues (SSI) Approach, 

Reaction Rate 
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 ملّخص

منهج القضايا  باستخدام للتالميذ العلمية (: تحليل المعرفة٠٢٠٢جولياني، )
 التفاعل معدل مادة في االجتماعية العلمية

منهج  باستخدام للتالميذ العلمية حتليل املعرفةإن هذا البحث يهدف إىل  
العلوم  يف الفصل احلادي عشر لقسم التفاعل معدل مادة يف القضايا االجتماعية العلمية

متبوساي الشمالية، روكن هولو. وقيم هذا  ٤" باملدرسة الثانوية احلكومية ١الطبيعية "
. نوعه هو حبث ٩١١٢/٩١٩١البحث يف الفصل الدراسي الفردي للسنة الدراسية 

تلميذا.  ٢٩وصفي كمي. وأسلوب أخذ العينات فيه هو أخذ العينة اهلادفة فعددها 
ُللل  وأداته هي اختبار املقال وامل قابلة ي ر املنممة. والبيانات ال ي  م احلصول عليها 

 من مؤشر كل قيمة متوسط أن إىل تش ربشكل وصفي. ونتيجة حتليل البيانات 
مبدى  املناسبة املعرفة تطبيق أن هو العلمية الكفاءة جوانب يف العلمية املعرفة مؤشرات
 على العلمية املعرفة تأث رات شرح٪ )جيد(، ٠٢،٩١٪ )جيد(، التحديد مبدى ٠٠،١١
مبدى  العلمية األسئلة يف للتحقيق طرق اقرتاح٪ )جيد(، ٤١،٢٤مبدى  اجملتمع
٪ )جيد(. وبناء على ما ٥٨،٥٤٪ )مقبول(، االستنتاج بشكل جيد مبدى ٨٤،٠٤

 الكفاءةسبق استنتج أن ُصول التالميذ على القدرة على املعرفة العلمية يف جوانب 
" يكون يف ١عدل التفاعل يف الفصل احلادي عشر لقسم العلوم الطبيعية "ملادة م العلمية

 املستوى اجليد.

 منهج القضايا االجتماعية العلمية، للتالميذ، العلمية المعرفة الكلمات األساسية:
 .التفاعل معدل
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pengetahuan sains pada era global sekarang ini turut andil guna 

meningkatkan daya saing dan kesejahteraan suatu bangsa di kancah 

internasional. Hal ini, dikarenakan pengetahuan sains sebagai  faktor penentu 

perkembangan teknologi.
1
 Perkembangan teknologi yang berubah begitu 

cepat menuntut dunia pendidikan untuk secara terus menerus meningkatkan 

mutu pendidikan, agar dapat menyesuaikan diri dengan segala aspek 

kehidupan, salah satunya bidang pendidikan. 

Pendidikan merupakan aspek pokok terhadap manusia, sebagaimana 

Allah menyebutkan dalam Q.S. Al Mujadilah ayat 11, sebagai berikut: 

                              

               

 

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

“Berlapang-lapanglah dalam majelis”,maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila  

dikatakan:“Berdirilah kamu”, maka berdirilah niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”
2
 

 

                                                             
1
 Rini, Wardani, dan Sri Susilogati Sumarti, Keefektifan Pendekatan Contextual Teaching  

Learning dengan Model Pembelajaran Inkuiri Terhadap Literasi Sains, Jurnal Inovasi Pendidikan 

Kimia, Vol.11 No.2. 2017, hlm.1945. 
2
 Kementerian Agama RI, Al- Qur;An dan Terjemahannya, Al-Kamal, (Jakarta: Cv Pustaka 

Jaya Ilmu, 1434), hlm. 432. 



2 
 

 
 

Berdasarkan ayat tersebut, dapat kita pahami bahwa Allah akan meninggikan 

derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini, 

kita dapatkan melalui proses pendidikan. 

Pendidikan merupakan program yang mengupayakan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia serta sebagai faktor penentu sebuah negara 

masuk ke dalam kategori unggul atau tidak.
3
 Pendidikan juga mampu 

mencetak peserta didik yang unggul diberbagai bidang termasuk di dalamnya 

mampu untuk membentuk seseorang yang melek terhadap sains. Seseorang 

yang melek sains dapat disebut juga seseorang yang memiliki literasi sains. 

Literasi sains berarti pengetahuan sains yang dimiliki dapat diaplikasikan 

untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang 

yang melek sains akan menghadapi masalah dengan menganalisis 

permasalahan berdasarkan bukti-bukti ilmiah dan kemudian 

menyimpulkannya secara ilmiah.
4
 

Literasi sains menjadi sangat penting dimiliki oleh siswa sebagai bekal 

menghadapi tantangan perkembangan abad 21. Dimana, literasi sains secara 

langsung membangun generasi baru, dalam hal ini siswa yang memiliki 

pemikiran serta sikap ilmiah yang kuat dapat secara efektif 

mengkomunikasikan ilmu kepada masyarakat umum. Seorang siswa yang 

memiliki literasi sains adalah siswa yang menggunakan konsep sains, 

                                                             
3
 Mohamad Amin, Sadar Berprofesi Guru Sains, Sadar Literasi : Tantangan Guru di Abad 

21, In Prosiding Seminar Nasional III Tahun  2017, Biologi, Pembelajaran, dan Lingkungan 

Hidup Perspektif Interdisipliner, 2017,  hlm. 11. 
4
 Puput F. A dan Kusumawati. D, Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa Berorientasi 

Literasi Sains pada Materi Ikatan Kimia, Jurnal Unesa Journal of Chemical Education. ISSN. 

2252-9454. Vol.7 No.3. 2018, hlm. 358.  
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mempunyai keterampilan proses sains untuk menilai dalam membuat 

keputusan sehari-hari saat berhubungan dengan orang lain, masyarakat dan 

lingkungannya, serta memahami interaksi antara sains, teknologi dan 

masyarakat.
5
  

Literasi sains menurut PISA (Programme for international student 

assessment) dalam OECD (2009) adalah pengetahuan sains seseorang untuk 

mengidentifikasi pertanyaan dan menjelaskan fenomena sains, menarik 

kesimpulan dari isu-isu terkait sains yang dapat menghasilkan perubahan 

(pemecahan masalah) dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat membuat 

siswa menggunakan pengetahuan sains dan menerapkannya dalam 

memecahkan persoalan keseharian yang berkaitan dengan materi yang 

dipelajari.
6
   

Dalam beberapa dekade terakhir, tingkat literasi sains masyarakat dunia 

menjadi topik hangat dalam studi dunia pendidikan sains. Salah satu program 

penilaian internasional yang menjadikan literasi sains sebagai landasan 

konseptualnya adalah PISA yang diselenggarakan oleh OECD (Organization 

for Economic Cooperation and Development)
7
. Hasil PISA sejak tahun 2000 

sampai tahun 2018 menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan 

kompetensi sains yang rendah. Data kompetensi sains peserta didik Indonesia 

                                                             
5
 Uus Toharudin, Sri Hendrawati dan Andrian Rustaman, Membangun Literasi Sains Peserta 

Didik, (Bandung: Humaniora, 2011), hlm. 1. 
6
 OECD. PISA 2009 Assessment Framework Key Competencies in Reading, Mathematics, 

and science. OECD Publishing Online. Tersedia di: http://OECD. Org/Dataoecd/11/40/44455820. 

Pdf. 2009. 
7
 Yunilia Nur Pratiwi, Sri Rahayu, Fauziatul Fajaroh, Socio scientific Issues (SSI) in 

Reaction Rates Topic and Its Effect on The Critical Thinking Skills of High School Students, 

Jurnal Pendidikan Indonesia, Semarang, ISSN 2089-4392, Vol.5 No.2, 2016, hlm.164 - 165. 

http://oecd/
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menurut PISA, Indonesia menempati peringkat 62 dari 71 negara peserta. 

Dalam hal distribusi literasinya sendiri, secara nasional baru 25,38 % literasi 

sains yang dinilai cukup, sementara 73,61 % dinyatakan kurang. Peringkat 

Indonesia dari penilaian PISA ini (2000-2018) mencerminkan sistem 

pendidikan Indonesia yang belum mampu memfasilitasi pemberdayaan 

literasi sains peserta didik.
8
 Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan literasi sains (termasuk kimia) siswa di Indonesia masih 

rendah, hal tersebut mengindikasikan bahwa pembelajaran sains (kimia) di 

sekolah belum menunjang untuk meningkatkan kemampuan literasi sains 

siswa.
9
  

Hal ini sama dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu guru 

bidang studi kimia di SMA Negeri 4 Tambusai Utara, bahwa kemampuan 

menggunakan pengetahuan sains untuk mengidentifikasi masalah ilmiah, 

menggunakan fakta, memahami sistem kehidupan dan menarik kesimpulan 

berdasarkan informasi yang terkait dalam kehidupan sehari-hari masih lemah. 

Dimana, saat proses pembelajaran guru sudah menerapkan literasi sains 

dalam menjelaskan materi dan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga siswa tidak hanya tahu konsep tetapi siswa juga mengetahui aplikasi 

materi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya dalam memberikan 

suatu topik atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan materi pelajaran kimia. Kemudian siswa diminta untuk menjelaskan 

                                                             
8
 Yosef Firman Narut, Kanisius Supardi, Literasi Sains Peserta Didik dalam Pembelajaran 

IPA di Indonesia, Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar, ISSN. 2541-202, Vol.3 No. 3, 2019, hlm. 65. 
9
 Maulinda Imansari, Sudarmin, dan Woro Sumarni, Analisis Literasi Kimia Peserta Didik 

Melalui Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Bermuatan Etnosains, Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia, 

Vol.12 No.2, 2018, hlm. 2201-2202. 
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semampunya lalu guru meluruskan penjelasan siswa tersebut. Sehingga siswa 

diasah kemampuan literasi sains dalam berfikir, memecahkan masalah, 

menganalisa dan mengambil kesimpulan yang berkaitan dengan materi dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga siswa lebih memahami sains. Tetapi yang 

menjadi faktor rendahnya literasi sains siswa yaitu peserta didik kurang 

mampu untuk mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah-

masalah sosial sehingga peserta didik menjadi malas. Padahal banyak isu-isu 

sains yang dapat diangkat dalam proses pembelajaran khususnya pada materi 

laju reaksi, karena materi tersebut sangat dekat dengan kehidupam sehari-

hari. 

Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan  untuk 

memfasilitasi siswa yaitu pendekatan socio-scientific issues (SSI) yang 

menuntut siswa untuk berperan lebih aktif dan merupakan salah satu 

pembelajaran yang efektif  yang  mendukung  tujuan  literasi  sains  dan 

perkembangan  karakter  moral  siswa, dimana sesuai dengan penelitian Ely 

Rohmawati bahwa ada peningkatan kemampuan literasi sains siswa sebesar 

54,24 dan siswa merespon positif pembelajaran berkonteks SSI berbantuan 

media blog sebesar 98,33 %, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran 

berkonteks SSI berbantuan media weblog dapat melatihkan literasi sains 

siswa.
10

  

                                                             
10

 Ely Rohmawati, Wahono Widodo, dan Rudiana Agustini, Membangun Kemampuan 

Literasi Sains Siswa Melalui Pembelajaran Berkonteks Socio-Scientific Issues Berbantuan Media 

Weblog, Jurnal Penelitian Pendidikan IPA, p-ISSN: 2527-7537 e-ISSN. 2549-2209, Vol.3 No.1, 

2018, hlm. 10.  
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Hal tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Diana Ayu Rostikawati 

yang menyatakan bahwa penggunaan bahan ajar memiliki pengaruh yang 

besar dan dapat meningkatkan literasi sains siswa baik pada aspek 

kompetensi maupun sikap. Respon siswa menunjukkan bahwa bahan ajar 

dengan konteks SSI pada materi zat aditif makanan sudah dapat di pahami 

dan memenuhi harapan belajar siswa.
11

 Melalui pendekatan ini berupaya 

mendekatkan peserta didik dengan persoalan-persoalan sains secara 

kontekstual melalui isu-isu yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.  

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fowler,  

Zeidler, dan Sadler (dalam Zeidler & Nichols, 2009:54) yang menyatakan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan konteks SSI dapat meningkatkan 

sensitivitas moral siswa, sehingga memberikan kontribusi bagi  

perkembangan moral siswa secara  keseluruhan.  Menurut mereka, melalui 

pembelajaran dengan konteks SSI siswa diarahkan untuk menggali dan  

memperhatikan kehidupan, kesehatan dan kesejahteraan orang lain.
12

 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi laju reaksi. 

Laju reaksi yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari–hari. Berdasarkan 

uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Literasi Sains dengan Pendekatan Socio-Scientific Issues (SSI) 

pada Materi Laju Reaksi”. 

                                                             
11

 Diana Ayu Rostikawati dan Anna Permanasari, Rekontruksi Bahan Ajar dengan Konteks  

socio-scientific issues pada Materi Zat Aditif Makanan untuk Meningkatkan Literasi Sains Siswa, 

Jurnal Inovasi Pendidikan IPA, Bandung, ISSN: 2406-9205, Vol. 2, No. 2,  

doi:http://dx.doi.org/10.21831/jipi.v2i2.8814, 2016, hlm. 156. 
12

 Dana L. Zeidler dan Bryan H. Nichols, Socioscientific Issues:Theory and Practices, 

Journal of Elementary Science Education, Vol. 21, No. 2, Spring 2009, hlm. 54. 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk lebih mudah dalam memahami dan menghindari kesalahan 

pemahaman terhadap penelitian ini, maka ada beberapa istilah yang perlu 

didefenisikan yaitu : 

1. Literasi sains 

Literasi sains adalah kemampuan seseorang untuk memahami 

sains, mengkomunikasikan sains (lisan dan tulisan), serta menerapkan 

pengetahuan sains untuk memecahkan masalah sehingga memiliki sikap 

dan kepekaan yang tinggi terhadap diri dan lingkungannya dalam 

mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sains.
13

 

2. Pendekatan Socio-Scientific Issues (SSI)  

Socio-Scientific Issues (SSI) adalah pendekatan yang  

menggunakan isu-isu sosial di masyarakat untuk menggerakkan siswa  

mencari informasi, dan berdiskusi, mencari solusi dari suatu 

permasalahan.
14

 

3. Laju Reaksi 

Laju atau kecepatan reaksi adalah perubahan konsentrasi pereaksi 

ataupun produk dalam  suatu satuan waktu.
15

 

 

 

 

                                                             
13

 Uus Toharudin, dkk, Op. Cit., hlm.8. 
14

 Ardhya Handayani dan Purwanti Widhy Hastuti, Pengaruh Pendekatan Socio-Scientific 

Issues Terhadap Environmental Literacy Siswa SMP, E-Journal Pendidikan IPA, Vol.7, No.8, 

2018,  hlm. 419. 
15

 Keenan, dkk, Kimia untuk Universitas Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 1984, hlm.516) 
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C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi 

masalah adalah : 

a. Lemahnya kemampuan siswa menggunakan pengetahuan sains untuk 

mengidentifikasi masalah ilmiah, menggunakan fakta, dan menarik 

kesimpulan berdasarkan informasi yang  berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari.  

b. Peserta didik kurang mampu mencari informasi terkait dengan 

masalah-masalah lingkungan sosial sehingga banyak isu-isu sains 

yang dapat diangkat untuk dibahas dalam kegiatan belajar mengajar. 

2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak luas jangkauannya maka 

peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut : 

a. Literasi sains siswa yang akan dilihat pada penelitian ini hanya 

berdasarkan pada aspek kompetensi yaitu : 

1) menjelaskan fenomena ilmiah; indikator menerapkan 

pengetahuan yang sesuai, mengidentifikasi, dan menjelaskan 

implikasi dampak pengetahuan bagi masyarakat 

2) mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah; indikator 

mengusulkan cara mengksplorasi pertanyaan ilmiah 

3) menafsirkan data dan bukti ilmiah; indikator menarik kesimpulan 

yang tepat. 
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b. Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

socio-scientific issues (SSI) 

c. Materi pelajaran yang diteliti adalah laju reaksi  

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, maka 

rumusan masalah yang dapat diambil adalah : Bagaimana kemampuan 

literasi sains siswa dengan pendekatan socio-scientific issue (SSI) pada 

materi laju reaksi ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk menganalisis dan mengetahui kemampuan literasi sains 

siswa dengan pendekatan socio-scientific issues (SSI) pada materi laju 

reaksi. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini terdiri dari 

beberapa aspek yaitu : 

a. Bagi siswa, memberikan pengetahuan  sains  untuk  memecahkan  

masalah sehingga memiliki sikap dan kepekaan yang tinggi terhadap 

diri dan lingkungannya serta membantu siswa dalam hal 

penyelesaian masalah. 
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b. Bagi Guru, sebagai bahan informasi tentang literatur berkaitan 

literasi sains dengan pendekatan socio-scientific issues (SSI) pada 

pembelajaran laju reaksi 

c. Bagi sekolah, sebagai bahan acuan dalam rangka meningkatkan 

kemampuan literasi sains siswa 

d. Bagi peneliti, menambah wawasan dalam bidang pendidikan dan 

menumbuhkan kreatifitas peneliti dalam menciptakan pembelajaran 

yang aktif serta menimbulkan rasa ingintahu siswa terhadap 

lingkungan sekitar. 

e. Bagi Pembaca, penelitian ini dapat dijadikan penelitian lanjutan agar 

dapat mengembangkan lebih dalam mengenai pendekatan socio-

scientific issues (SSI) untuk meningakatkan lierasi sains siswa. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Literasi Sains 

a. Deinisi Literasi Sains  

Saat ini literasi sains menjadi pembahasan dalam dunia  

pendidikan. Banyak negara-negara maju dan berkembang yang  

menjadikan literasi sains sebagai tujuan dari pembelajaran sains. 

Munculnya istilah literasi sains yakni pada akhir tahun 1950, akan  

tetapi istilah yang dikemukakan tidak semuanya  sama.
16

 Lantas  apa  

arti  dari istilah literasi sains tersebut? 

Literasi sains (science literacy, LS) berasal dari gabungan dua 

kata latin, yaitu literatus, artinya ditandai dengan huruf, melek huruf 

atau berpendidikan dan scientia, yang artinya memiliki pengetahuan. 

Menurut C.E de Boer, orang yang pertama menggunakan istilah 

literasi sains adalah Paul de Hart Hurt dari Stanford University. 

Menurut Hurt, science literacy berarti tindakan memahami sains dan 

mengaplikasikannya bagi kebutuhan masyarakat.
17

 

Literasi sains juga dapat diartikan sebagai kemampuan 

seseorang untuk memahami sains, mengomunikasikan sains (lisan dan 

tulisan), serta menerapkan pengetahuan sains untuk memecahkan 

                                                             
16

 Putri Anjarsari, Literasi Sains dalam Kurikulum dan Pembelajaran IPA SMP, in Prosiding 

Semnas Pensa Vi, Peran Literasi Sains, 2014, hlm. 602. 
17

 Uus Toharudin,  Op. Cit. hlm. 1. 
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masalah, sehingga memiliki sikap dan kepekaan yang tinggi terhadap 

diri dan lingkungannya dalam mengambil keputusan berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan sains.
18

 

PISA menetapkan tiga aspek dari komponen kompetensi atau 

proses sains berikut dalam penilaian literasi sains, yakni 

mengidentifikasi pertanyaan dan menjelaskan fenomena secara ilmiah, 

mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah dan menggunakan 

bukti ilmiah. Penjabaran lebih lanjut oleh OECD (2009) adalah :  

1) Menjelaskan fenomena ilmiah; pada kompetensi ini siswa mampu 

mengakui, memberikan dan mengevaluasi penjelasan dari 

berbagai fenomena alam dan teknologi. 

2) Mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah; pada 

kompetensi ini siswa mampu menggambarkan dan menilai 

pertanyaan ilmiah serta mengusulkan cara mengatasi pertanyaan 

ilmiah. 

3) Menafsirkan data dan bukti ilmiah; pada kompetensi ini siswa 

mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi ilmiah, 

pertanyaan dan argumen dalam berbagai representasi serta 

membuat kesimpulan yang tepat. 

Hobson menyatakan salah satu kesimpulan dari penelitian 

yang dilakukan Millers yang berhubungan dengan literasi sains 

menyatakan literasi sains secara global sangat rendah. Rendahnya 

                                                             
18

 Ibid., hlm. 8. 



13 
 

 
 

literasi sains peserta didik merupakan suatu alasan yang melandasi 

pemerintah melakukan revisi kurikulum 2006 ke 2013. Untuk 

mengkategorikan kemampuan literasi sains siswa Bybee (1997) 

mengusulkan kerangka kerja yang terdiri atas empat tingkatan, yaitu: 

nominal, fungsional, prosedural, dan multidimensional.
19

 

b. Ruang Lingkup  Literasi Sains 

Dalam pengukuran literasi sains, PISA menetapkan tiga 

dimensi besar literasi sains, yakni konten sains, proses sains dan 

konteks aplikasi sains. Secara rinci PISA pada 2003, memaparkan 

dimensi literasi sains sebagai berikut, 

1) Kandungan literasi sains 

Dalam dimensi konsep ilmiah (scientific concepts), 

peserta didik perlu menangkap sejumlah konsep kunci atau 

esensial untuk dapat memahami fenomena alam tertentu dan 

perubahan-perubahan yang terjadi akibat kegiatan manusia. Hal 

ini merupakan gagasan besar pemersatu yang berupaya 

menjelaskan aspek-aspek lingkungan fisik. PISA mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang mempersatukan konsep-konsep 

fisika, kimia, biologi serta ilmu pengetahuan bumi dan antariksa 

(IPBA). 

 

 

                                                             
19

 Febri Sulih Pambudi, Pengaruh Penggunaan Isu Sosiosaintifik untuk Meningkatkan 

Kemampuan Literasi Kimia dan Efikasi Diri Siswa pada Materi Larutan Elektrolit dan Non-

Elektrolit, Skripsi Universitas Lampung, 2018, hlm.15. 



14 
 

 
 

2) Proses literasi sains 

Proses literasi sains dalam PISA mengkaji kemampuan 

peserta didik untuk menggunakan pengetahuan dan pemahaman 

ilmiah, seperti kemampuan peserta didik untuk mencari, 

menafsirkan dan memperlakukan bukti-bukti. PISA menguji 

lima proses semacam itu yakni 1) mengenali pertanyaan ilmiah, 

2) mengidentifikasi bukti, 3) menarik kesimpulan, 4) 

mengkomunikasikan kesimpulan dan 5) menunjukkan 

pemahaman konsep ilmiah. 

3) Konsep literasi sains 

Konteks literasi sains dalam PISA lebih pada kehidupan 

sehari-hari dari pada kelas atau laboratorium. Sebagaimana 

bentuk literasi sains lainnya, konteks sains melibatkan isu-isu 

yang sangat penting dalam kehidupan secara umum, seperti juga 

terdapat kepedulian pribadi. Pertanyaan-pertanyaan dalam PISA 

2000 dikelompokkan menjadi tiga area tempat sains diterapkan 

yaitu kehidupan dan kesehatan (1), bumi dan lingkungan (2) 

serta teknologi (3)
20

. 

Berdasarkan framework PISA 2012 aspek literasi sains terdiri 

dari aspek konteks, kompetensi, pengetahuan dan sikap yang 

dijelaskan secara rinci sebagai berikut : 

 

                                                             
20

 Uus Toharudin dkk, Op. Cit., hlm. 8 – 9. 
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1) Aspek Konteks Sains 

Aspek konteks sains merupakan dimensi dari literasi sains  

yang mengandung pengertian situasi yang ada hubunganya 

dengan penerapan sains dalam kehidupan sehari-hari, yang  

digunakan menjadi bahan bagi aplikasi proses dan pemahaman  

konsep sains.
21

 

Aspek  konteks  literasi  sains  melibatkan  isu-isu penting  

yang  berhubungan  dengan  sains  dalam kehidupan  sehari-hari.  

Item  asesmen  literasi  sains dirancang untuk konteks yang tidak 

hanya terbatas pada  kehidupan  sekolah  saja,  tetapi  juga  pada 

konteks kehidupan siswa secara umum. 

2) Aspek Kompetensi Sains 

Aspek kompetensi sains merujuk pada proses mental yang 

terlibat ketika menjawab suatu pertanyaan atau memecahkan 

masalah. Seseorang yang memiliki literasi sains akan memenuhi 

kompetensi yang telah ditetapkan PISA (2015) yaitu, menjelaskan 

fenomena ilmiah berdasarkan pengetahuan ilmiah, mengevaluasi 

dan merancang penyelidikan ilmiah serta menafsirkan data dan 

bukti ilmiah untuk menarik kesimpulan,
22

 seperti yang tercantum 

dalam tabel II.1. 
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 Evi Sapinatul Bahriah, Peningkatan Literasi Sains Calon Guru Kimia pada Aspek Konteks 

Aplikasi dan Proses Sains, Jurnal Edusains, Vol.7,  No.1, 2015, hlm.11-12. 
22 Nisa Wulandari & Hayat Sholihin, Analisis Kemampuan Literasi Sains Pada Aspek 

Pengetahuan dan Kompetensi Sains Siswa SMP pada Materi Kalor, Jurnal Edusains, Bandung, p-

ISSN 1979-7181 e-ISSN 2443-1281, Vol. 8, No. 1, 2016, hlm. 68. 
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Tabel II.1 Kompetensi Sains PISA 2015
23

 

Kompetensi Indikator 

Menjelaskan 

fenomena ilmiah 

1. Menerapkan pengetahuan yang 

sesuai 

2. Mengidentifikasi 

3. Membuat prediksi yang tepat 

4. Mengajukan hipotesis yang jelas 

5. Menjelaskan implikasi potensial 

pengetahuan ilmiah bagi masyarakat 

Mengevaluasi dan 

merancang 

penyelidikan ilmiah 

1. Mengidentifikasi pertanyaan sebagai 

hasil eksplorasi dari penelitian ilmiah 

yang diberikan 

2. Membedakan pertanyaan yang bisa 

diselidiki secara ilmiah 

3. Mengusulkan cara untuk menyelidiki 

pertanyaan ilmiah 

4. Mengevaluasi cara mengeksplorasi 

pertanyaan yang diberikan secara 

ilmiah  

5. Menjelaskan dan mengevaluasi 

bagaimana para ilmuwan memastikan 

keandalan data objektivitas dan 

penjelasan yang digeneralisasikan 

Menafsirkan data dan 

bukti ilmiah 

1. Mengubah data dari satu jenis 

penyajian ke dalam jenis penyajian 

yang lain 

2. Menarik kesimpulan yang tepat 

3. Mengidentifikasi asumsi, bukti dan 

penalaran dalam teks sains 

4. Membedakan argumen yang 

didasarkan pada bukti ilmiah dan 

teori dengan didasarkan pada 

pertimbangan-pertimbangan lain 

5. Mengevaluasi argumen dan bukti 

ilmiah dari sumber yang berbeda 

(misalnya surat, kabar, internet, dan 

jurnal) 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23

 Yunus Abidin, Tita Mulyati dan Hana Yunansah,  Pembelajaran Literasi, Strategi 

Meningkatkan Kemampuan Literasi Matematika, Saiins, Membaca, dan Menulis, (Jakarta : Bumi 

Aksara, 2017), hlm. 245.  
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3) Aspek Pengetahuan Sains 

Pada aspek pengetahuan sains, siswa perlu menangkap  

sejumlah konsep kunci atau esensial untuk dapat memahami  

fenomena  alam  tertentu dan  perubahan-perubahan  yang  terjadi  

akibat kegiatan  manusia. Tujuan  tes literasi  PISA  adalah untuk 

menggambarkan sejauh mana siswa dapat menerapkan  

pengetahuan mereka dalam konteks yang relevan dengan 

kehidupan mereka.
24

 

Terdapat 3 aspek pengetahuan yang dinilai pada  

kemampuan literasi sains diantaranya pengetahuan konten, 

pengetahuan prosedural, dan pengetahuan epistemik, yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

a) Pengetahuan konten, merupakan pengetahuan yang relevan  

terhadap kehidupan nyata. 

b) Pengetahuan prosedural, merupakan pengetahuan yang  

mengeksplor pengetahuan dalam mengidentivikasi variabel-

variabel percobaan. 

c) Pengetahuan epistemik, yakni pengetahuan yang terkait  

dengan identifikasi aspek ilmiah, menjustifikasi data, serta 

memberikan argumen secara ilmiah.
25

 

 

 

                                                             
24

 Ibid., 
25

 Evi Sapinatul Bahriah, Loc.Cit., 
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4) Aspek Sikap Sains 

Aspek ini meliputi bagaimana siswa memberikan respon 

terhadap isu sains. Aspek ini meliputi keterlibatan terhadap sains, 

menghargai/menilai pendekatan ilmiah serta kesadaran dan 

kepedulian terhadap masalah lingkungan. Baik aspek 

pengetahuan maupun aspek sikap, keduanya bertemali dengan 

kompetensi yang hendak dicapai.
26

 

Philips dalam Holbrook & Rabbikmae menyatakan  

bahwa  komponen sikap pada literasi sains diantaranya adalah 

kemandirian dalam belajar sains, kemampuan untuk berpikir  

ilmiah, keingintahuan, serta kemampuan untuk berpikir kritis. 

Pendapat lain menyatakan bahwa aspek sikap pada  literasi sains 

diantaranya mendukung penyelidikan ilmiah, kepercayaan diri,  

minat terhadap sains, dan tanggung jawab terhadap sains.
27

 

c. Penilaian Literasi Sains 

Penilaian literasi sains pada dasarnya dikembangkan 

berdasarkan empat aspek literasi saintifik. Dimana, keempat aspek 

literasi saintifik antara lain konteks, kompetensi, pengetahuan dan 

sikap sains. Penilaian literasi sains senantiasa dilakukan dengan 

menggunakan konteks tertentu, konteks yang digunakan meliputi 

konteks personal, lokal/nasional dan global. Pengukuran literasi sains 

tidak hanya didasarkan pada isu yang terdapat dalam konteks 

                                                             
26

 Yunus Abidin, dkk, Op.Cit., hlm.146.   
27

 Putri Anjarsari, Op.Cit., hlm. 603. 
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kurikulum sekolah, melainkan lebih jauh terhadap isu dalam konteks 

kehidupan pribadi anak, kehidupan lokal dan nasional serta kehidupan 

global.
28

 

Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam menilai 

tingkatan literasi sains seseorang, sebagai berikut:  

1) Penilaian literasi sains tidak ditujukan untuk membedakan 

seseorang literasi atau tidak.  

2) Pencapaian literasi sains merupakan proses yang kontinu dan  

terus  menerus berkembang sepanjang hidup manusia.  

Penilaian pembelajaran literasi sains biasa dihubungkan 

dengan domain Applying, Analyzing dan Evaluate pada taksonomi 

bloom.
29

 Literasi sains dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan. 

Pertama, functional literacy yang merujuk pada kemampuan 

seseorang untuk  berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia 

seperti pangan,  kesehatan dan perlindungan. Kedua, civic literacy 

yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk berpartisipasi secara 

bijak dalam bidang  sosial mengenai isu yang berkenaan dengan sains 

dan teknologi. Ketiga, cultural literacy yang mencangkup kesadaran 

pada usaha ilmiah dan persepsi bahwa sains merupakan aktivitas 

intelektual yang utama.  

                                                             
28

 Yunus Abidin, dkk, Op.Cit., hlm. 244. 
29

 Ahmad Ali Irfan Ardiansyah, Dedi Irwandi, dan Dewi  Murniati, Analisis Literasi  Sains 

Siswa Kelas XI IPA pada Materi Hukum Dasar Kimia di Jakarta Selatan, EduChemia (Jurnal 

Kimia dan Pendidikan), e- ISSN 2502- 4787, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 152. 
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Penilaian literasi sains dibedakan beberapa  tingkatan, yaitu ; 

scientific literacy, functional scientific literacy, conceptual scientific 

literacy, dan multidimensional literacy. Dalam tingkat literasi 

scientific literacy siswa yang tidak dapat mengaitkan atau merespon 

pertanyaan-pertanyaan  yang  masuk  akal mengenai  sains. Mereka  

tidak memiliki kosa kata, konsep, konteks, atau kemampuan  kognitif 

untuk mengidentifikasi pertanyaan yang ilmiah.
30

 Dalam tingkat 

literasi nominal seseorang mampu mengorganisasi konsep sains 

namun belum memahami maknanya dengan benar. Pada tingkat 

literasi fungsional seseorang mampu  mendeskripsikan konsep sains 

dengan benar  namun kemampuannya  masih terbatas. Pada literasi 

konseptual, seseorang mampu  membangun pemahaman umum 

tentang sains yang lebih bermakna. Pada tingkat literasi 

multidimensional, seseorang mampu menggabungkan pemahaman 

sains secara lebih luas.
31

 

d. Ciri- ciri Seseorang Memiliki Literasi Sains 

Ciri-ciri seseorang memiliki literasi sains, menurut National 

Science Teacher Association (NSTA) adalah sebagai berikut :
 32

 

1) Menggunakan konsep sains, keterampilan proses dan nilai apabila 

seseorang mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam 

kehidupan sehari-hari. 

                                                             
30

 Noly Shofiyah. Deskripsi Literasi Sains Awal Mahasiswa Pendidikan IPA pada Konsep 

IPA. Journal Pedagogia. Vol. 4, No. 2. ISSN 2089 -3833. 2015. hlm. 114-115. 
31

 Ahmad, dkk. Loc. Cit., 
32

 Uus Toharudin. Loc.Cit., 
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2) Mengetahui bagaimana masyarakat mempengaruhi sains dan 

teknologi mempengaruhi masyarakat. 

3) Mengetahui bagaimana masyarakat mengontrol sains teknologi 

melalui pengolahan sumber daya alam. 

4) Menyadari keterbatasan dan kegunaan sains dan teknologi untuk 

meningkatkan kesejahteraan manusia. 

5) Memahami sebagian besar konsep-konsep sains, hipotesis, dan 

teori sains dan mampu menggunkanya. 

6) Mengetahui sains dan teknologi sebagai stimulus intelektual yang 

dimilikinya. 

7) Mengetahui bahwa pengetahuan ilmiah bergantung pada proses-

proses inkuiri dan teori-teori. 

8) Membedakan antara fakta-fakta ilmiah dan opini pribadi. 

9) Mengakui asal usul sains dan mengetahui bahwa pengetahuan 

ilmiah itu tentatif. 

10) Mengetahui aplikasi teknologi dan pengambilan keputusan 

menggunakan teknologi. 

11) Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk 

memberi penghargaan kepada penelitian dan pengembangan 

teknologi. 

12) Mengetahui sumber-sumber informasi dari sains dan teknologi 

yang dipercaya dan menggunakan sumber-sumber tersebut dalam 

pengambilan keputusan. 
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2. Pendekatan Socio-Scientific Issues (SSI) 

a) Deinisi Pendekatan Socio-scientific Issues (SSI) 

Socio-scientific issues (SSI) adalah isu-isu yang 

menggambarkan masalah sosial masyarakat yang berhubungan dengan 

konteks konseptual, prosedural, atau teknologi terhadap sains. Banyak 

isu sosiosaintifik berasal dari masalah-masalah yang melibatkan 

bioteknologi, masalah lingkungan, dan genetika manusia. Isu 

sosiosaintifik tidak dimaksudkan untuk menyiratkan bahwa sains dan 

masyarakat merupakan entitas independen. Sebaliknya, semua aspek 

sains tidak dapat dipisahkan dari masyarakat tempat mereka muncul.
33

 

SSI melibatkan penggunaan topik ilmiah yang sengaja 

mengharuskan peserta didik untuk terlibat dalam dialog, diskusi, dan 

debat
34

. Melalui pendekatan pembelajaran ini peserta didik dapat 

dengan leluasa mengkonstruksi pengetahuannya secara mandiri yang 

difasilitasi oleh guru. Selain kemampuan berpikir, melalui pendekatan 

SSI peserta didik dapat juga mengembangkan nilai moral dan etika 

serta integrasi terhadap konsep – konsep sains yang memiliki dampak 

pada kehidupan masyarakat
35

. 

                                                             
33

 Sadler dan Zeidler, The Morality of Socioscientific Issues: Construal and Resolution of 

Genetic Engineering Dilemmas, Journal Science Education, 88: 4 – 27, Doi 10.1002/Sce.10101. 

2002.  
34

 Muhammad Imaduddin & Zaenal Khafidin, Ayo Belajar IPA dari Ulama : Pembelajaran 

Berbasis Socio scientific Issues, Thabiea : Journal of Natural Science Teaching, p-ISSN 

25808474,  Vol. 1, No. 2, 2018,  hlm. 110. 
35

 Widia Rahmawati, Jujun Ratnasari, & Suhendar, Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Socio 

scientific Issues Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik, Jurnal Pelita Pendidikan, 

Sukabumi, p-ISSN 2338-3003 e-ISSN 2502-3217, Vol. 6, No.1, 2018, hlm. 125.  
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SSI menjadi semakin penting dalam bidang pendidikan sains 

karena dapat digunakan sebagai alat untuk.
36

 

1) Menjadikan pembelajaran sains lebih relevan bagi kehidupan 

siswa; 

2) Wahana yang mengarahkan hasil belajar seperti apresiasi terhadap 

hakikat sains;  

3) Meningkatkan argumentasi berdialog; 

4) Meningkatkan kemampuan mengevaluasi informasi ilmiah; dan 

5) Termasuk aspek penting dalam literasi sains. 

Menurut Ratcliffe & Grace (dalam Yuliastini dan Fajaroh, 

2016) SSI memiliki beberapa karakteristik, antara lain memiliki dasar 

dalam ilmu pengetahuan, melibatkan pemuatan opini dan penentuan 

pilihan pada tingkat pribadi maupun sosial, sering diberitakan di 

media, berkaitan dengan informasi yang tidak lengkap karena 

kurangnya bukti ilmiah, mengarah pada dimensi lokal, nasional, dan 

global yang berkaitan dengan kerangka politik dan sosial, melibatkan 

nilai-nilai dan pertimbangan etis, memerlukan pemahaman tentang 

berbagai kemungkinan dan resiko, dan topik berkaitan dengan 

kejadian dilingkungan sekitar. 
37

 

                                                             
36

 Riska Ayu P, Eko Widodo, Asri Widowati. Pengaruh  LKPD Inquiry Sosioscience Issues 

Bermuatan Nos Terhadap Peningkatan Literasi Sains Aspek Konten dan Konteks Peserta Didik, E-

Journal Pendidikan IPA, Vol.7, No. 4, 2018, hlm. 228. 
37

 Yuliastini, I.B, Rahayu, S.  & Fajaroh, F, Pogil Berkonteks Socio Sciencetific Issues (SSI) 

dan Literasi Kimia Siswa SMK, Pros. Semnas Pendidikan IPA Pascasarjana UM, Vol.1, Malang: 

Pascasarjana Universitas Negeri Malang. 2016, hlm. 45. 
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SSI merujuk pada persoalan sosial dilematis berkaitan dengan 

sains secara konseptual, prosedural, maupun teknologi. Penggunaan 

SSI dalam pendidikan sains merupakan jalan utama  untuk mendorong 

literasi sains. Pendekatan ini mendorong siswa untuk membiasakan 

diri dengan perilaku sains, mengembangkan kapasitas siswa  dalam 

mengevaluasi  informasi, mengambil keputusan mengenai masalah  

sosio-saintifik, dan ikut serta dalam perdebatan dan diskusi mengenai 

kontroversi sosioteknis yang  tengah  terjadi  di sekitar  siswa. SSI 

adalah konteks yang sesuai untuk membantu siswa mentransfer 

pengetahuan dan keterampilan konten ke kehidupan mereka di zaman 

modern. Hal tersebut sesuai dengan domain kompetensi literasi 

sains.
38

 

b) Tahapan Pendekatan Socio-scientific Issues (SSI) 

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan praktisi 

pendidikan sains internasional telah mengembangkan ragam strategi 

pembelajaran sains berbasis SSI, seperti
39

 : 

1) Socio-critical issues and problem-oriented approach 

Strategi ini dikembangkan oleh Mark dan Eilks pada konteks 

pembelajaran kimia. Secara konseptual, strategi ini melibatkan empat 

elemen dasar, terdiri atas : 1) tujuan pembelajaran, 2) kriteria untuk 

                                                             
38

 Thifli Habibi Nur Salim Nava & Zuhdan Kun Prasetyo, Pengaruh Pendekatan Socio-

Scientific Issues Berbasis STEM Terhadap Literasi Sains Siswa, E-Journal Pendidikan IPA, 

Vol.7, No.5, 2018, hlm.164. 
39

 Agung Subiantoro, Pembelajaran Biologi Berbasis Socio-Scientific Issues (SSI) Untuk 

Mengasah Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi, Seminar Nasional Pendidikan Biologi, Cirebon. 

2017, hlm. 5 
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memilih isu-isu yang relevan dan fungsional, 3) metode pembelajaran, 

dan 4) struktur rencana pembelajaran. Selain itu, ada lima tahap proses 

pembelajaran yang mendasari desain pembelajaran. Prinsip strategi ini 

secara ringkas diilustrasikan dalam tabel II.2. 

Tabel II.2 Konsep Socio-critical Issues and Problem-oriented 

Approach pada Pembelajaran Sains. 

Tujuan 

Kriteria 

Pemilihan  

isu 

Metode 
Struktur rencana 

pembelajaran 

Pendidikan 

melalui sains 

Autentik  Media otentik Tekstual & 

problem analisis 

Scientific 

literacy 

Relevan  Kerja 

laboratorium 

Klarifikasi aspek 

ilmiah melalui 

investigasi 

Mengembangk

an kemampuan 

evaluasi 

informasi 

Memiliki 

konteks 

sosial 

Kooperatif 

learning 

Diskusi multi-

perspektif (sains & 

aspek sosial) 

Mengembangk

an kemampuan 

berkomunikasi 

Peluang 

untuk diskusi 

Diskusi dan 

debat 

Evaluasi perbedaan 

pendapat 

Penguasaan 

konsep sains 

Melibatkan 

aspek sains 

dan teknologi 

Refleksi 

gagasan/pend

apat 

individual 

Meta-refleksi 

(metakognisi) 

 

Tahapan pembelajaran berbasis SSI yang menjadi acuan 

memenuhi atau tidak memenuhi tahapan-tahapan pembelajaran 

berbasis SSI yang dikembangkan melalui Socio Critical and Problem 

Oriented Lesson yang terdiri atas, 1) pendekatan dan analisis masalah, 

2) klarifikasi masalah melalui kegiatan praktikum, 3) melanjutkan isu 

permasalahan sosial, 4) diskusi dan evaluasi, dan 5) metarefleksi
40

. 

                                                             
40

 Diana Ayu Rostikawati dan Anna Permanasari, Op. Cit., hlm. 157. 
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Pendekatan terhadap topik ini disusun di sepanjang media untuk 

memperoleh pertanyaan tentang latar belakang ilmiah serta dimensi 

sosial dari masalah ini, misalnya, artikel surat kabar, brosur yang 

dicetak oleh sekelompok orang, atau laporan yang disiarkan oleh 

stasiun TV. Rencana pelajaran disusun menggunakan metode 

pengajaran terbuka, berpusat pada peserta didik, misalnya bentuk 

pembelajaran kooperatif. Teknik - teknik diskusi diimplementasikan 

untuk menarik dan mendorong sudut pandang yang berbeda, untuk 

mengenali secara persis betapa berbedanya berbagai opini dan untuk 

melihat bagaimana sudut pandang tersebut disajikan, dipromosikan 

dan dimanipulasi dalam masyarakat pada umumnya. Pedagogi 

diterapkan yang menantang para siswa untuk mengambil keputusan 

sendiri dan mengekspresikan pendapat mereka tentang topik dalam 

forum terbuka. Kondisi seperti itu memungkinkan untuk 

mengekspresikan sudut pandang pribadi seseorang tanpa dihakimi, 

disensor atau dikutuk sebagai orang luar oleh anggota kelompok 

lainnya.
41

 

Pada akhirnya langkah – langkah pendekatan disarankan: 1) 

Rencana pelajaran dimulai dengan pendekatan tekstual dan analisis 

masalah untuk mendapatkan pertanyaan tentang topik yang mencakup 

perspektif ilmiah serta pertanyaan dari domain individu dan 

                                                             
41

 Ralf Marks, Marc Stuckey, Nadja Belova & Ingo Eilks, The Societal Dimension in 
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masyarakat. 2) Dalam fase kedua latar belakang sains diklarifikasi 

sehubungan dengan tingkat pemahaman siswa dan jika mungkin di 

bawah dimasukkannya kerja praktek. 3) Dimensi sosio-ilmiah 

dilanjutkan dengan cara refleksi yang memperluas informasi ilmiah 

dapat mendukung keputusan individu atau masyarakat. 4) Cara 

menuju keputusan individu ditiru dengan menjelaskan, mengevaluasi 

dan membandingkan berbagai sudut pandang dan perspektif yang 

berbeda tentang masalah tersebut. Akhirnya, 5) Metarefleksi 

dilakukan pada cara bagaimana informasi dan sudut pandang yang 

berbeda disajikan, dibahas dan digunakan di depan umum.
42

 

2) The issue-oriented model 

Model ini dikembangkan melalui sebuah program bernama The 

Science Education for Public Understanding Program (SEPUP), yang 

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sains. 

Model berorientasi isu ini dibangun oleh empat aktivitas yang 

berkelanjutan meliputi
43

 : 

a) Menarik perhatian siswa dengan seperangkat isu di awal 

pembelajaran untuk menentukan konteks pembelajaran dan 

persoalan inti dari isu yang dikaji. 

b) Mengumpulkan dan mengolah (termasuk menilai) 

informasi/data ilmiah yang relavan melalui berbagai aktivitas, 

                                                             
42

 Ibid. 
43

 Agung Subiantoro, Op., Cit., hlm. 5-6. 
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seperti invertigasi, pemodelan atau membaca berbagai kajian 

atau hasil penelitian. 

c) Mengelaborasi gagasan atau pengetahuan yang baru diperoleh 

dari hasil pengolahan data/informasi ilmiah pada isu atau 

persoalan. 

d) Melakukan implementasi model, terdapat lima hal yang perlu 

mendapat perhatian guru, yaitu :rancangan aktivitas diskusi, 

kolaborasi antar siswa, aplikasi data atau informasi ilmiah pada 

gagasan keputusan, identifikasi capaian belajar siswa, dan 

strategi assesmen. 

3) Character and values development approach 

Model ini dikembangkan oleh Lee dkk (2013) melalui penelitian 

mereka yang berorientasi pada pengembangan karakter dan nilai. Ada 

tiga prinsip yang mendasari pengembangan model ini, yaitu 1) 

orientasi karakter dan nilai – nilai, 2) proses dialog dengan bentuk 

yang beragam, dan 3) perspektif yang beragam, baik personal, sosial 

atau global. Mendukung ketiga prinsip tersebut, ada lima langkah 

utama (sintaks) untuk implementasi model ini, seperti yang 

ditunjukkan gambar 2, meliputi
44

 : 

a) Untuk pengantar, guru menyajikan informasi ilmiah sebagai latar 

belakang isu sosio-sains yang akan dikaji. 

                                                             
44
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b) Memberi ilustrasi mengenai isu yang dikaji dan meminta siswa 

memberi tanggapan atau persepsinya terhadap isu. 

c) Penyajian cara pandang yang berbeda atas isu yang dikaji dan 

meminta siswa menentukan pilihan cara pandangnya/pendapatnya 

terhadap isu, serta mencari informasi/data yang relevan untuk 

mendukung pendapatnya. 

d) Mengakomodasi siswa untuk melakukan refleksi aspek moral 

terhadap isu. 

e) Diskusi kelas untuk melakukan consensus terhadap isu yang 

dikaji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1 Kerangka Character and Values Development Approach 

5. Membuat konsensus atau keputun 

(bersama) 

4. Eksplorasi reflektif aspek moral 

atau isu yang dipelajari 

3. Pengkajian materi/konsep biologi 

terkait isu yang dipelajari 

2. Pengungkapan opini awal 

terhadap isu terkait 

1. Pengenalan materi/konsep biologi 

yang diajarkan 
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Pada penelitian ini, tahapan pembelajaran pendekatan socio 

scientific issues (SSI) yang diteliti oleh peneliti merujuk pada langkah 

socio-critical issues and problem-oriented approach. 

3. Laju Reaksi 

a. Definisi Laju Reaksi 

Bidang kimia yang mengkaji kecepatan, atau laju terjadinya 

reaksi kimia dinamakan kinetika kimia (chemical kinetick). Disini 

kinetika merujuk pada laju reaksi (reaction rate), yaitu perubahan 

konsentrasi reaktan atau produk terhadap waktu (M/s).
45

 Laju atau 

kecepatan menunjukkan sesuatu yang terjadi per satuan waktu, 

misalnya per detik, per menit. Apa yang terjadi dalam reaksi kimia 

adalah perubahan jumlah pereaksi dan hasil reaksi.
46

  

Laju atau kecepatan reaksi adalah perubahan konsentrasi 

pereaksi ataupun  produk  dalam  suatu  satuan  waktu.  Laju  suatu 

reaksi  dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu 

pereaksi, atau laju bertambahnya konsentrasi suatu produk. 

Konsentrasi biasanya dinyatakan dalam mol per liter tetapi untuk 

reaksi fase gas, satuan tekanan atmosfer, millimeter merkurium, atau 

pascal, dapat digunakan  sebagai konsentrasi. Satuan waktu dapat 
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detik, menit, jam, hari, atau bahkan tahun, bergantung apakah reaksi 

itu cepat ataukah lambat.
47

  

Bahwa  dalam  setiap  reaksi  dapat  dinyatakan  dengan  

persamaan umum diantaranya:    

A  →B 

A diumpamakan  sebagai reaktan  dan  B  sebagai  produk. Persamaan  

ini memberitahukan bahwa, selama berlangsungnya suatu reaksi,  

molekul reaktan bereaksi sedangkan molekul produk terbentuk.  

Sebagai hasilnya dapat diamati hasilnya dengan cara memantau  

menurunnya konsentrasi reaktanatau meningkatnya konsentrasi  

produk.  Menurunnya  jumlah molekul  A  dan  meningkatnya  jumlah  

molekul B seiring dengan waktu.  

 

` 

 

  

 

 

 

Gambar II.2 Laju reaksi A → B, dinyatakan sebagai 

berkurangnya   molekul A dan bertambahnya 

molekul B dalam satu satuan waktu.  

 

Secara umum lebih mudah  menyatakan laju dalam 

perubahan konsentrasi  terhadap  waktu.  Jadi,  untuk reaksi tersebut 

laju dapat dinyatakan sebagai:  
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Laju = − 
     

  
                      

    

  
 

Dengan ∆[A] dan ∆[B] adalah perubahan konsentrasi (dalam  

molaritas) selama waktu ∆t. Karena konsentrasi A menurun selama  

selang  waktu tersebut, ∆[A] merupakan kuantitas negative. Laju 

reaksi adalah kuantitas positif, sehingga tanda minus diperlukan  

dalam  rumus laju agar lajunya positif. Sebaliknya,  laju  pembentukan  

produk tidak memerlukan  tanda minus  sebab  ∆[B]  adalah  kuantitas  

positif (konsentrasi B meningkat seiring waktu). Untuk beberapa 

reaksi laju reaksi dapat dinyatakan dengan persamaan. 

α A + b B → c C + d D 

Laju reaksinya =  
 

 

   

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
.
48

 

b. Hukum Laju Reaksi 

Hukum laju reaksi adalah hubungan antara laju reaksi dengan 

konsentrasi awal zat-zat pereaksi. Hukum laju reaksi dinyatakan 

persamaan laju reaksi sebagai berikut. 

v = k [A]
x
 [B]

y 

Keterangan : 

v = laju reaksi (Ms
-1

) 

k = konstanta laju reaksi 

[A] = konsentrasi zat A (M) 

[B] = konsentrasi zat B (M) 

x = orde (tingkat) reaksi terhadap pereaksi A 
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y = orde (tingkat) reaksi terhadap pereaksi B  

jumlah dari pangkat-pangkat setiap konsentrasi dalam 

persamaan laju reaksi dinamakan orde  reaksi keseluruhan. Dalam 

persamaan hukum laju reaksi tersebut, orde reaksi keseluruhannya 

adalah x + y. Bila x =1, reaksi tersebut merupakan reaksi orde 

pertama terhadap A. Bila y = 2, reaksi merupakan reaksi orde kedua 

terhadap B, dan seterusnya, total jumlah pangkat x + y +... merupakan 

orde reaksi total.
49

 Nilai k bergantung pada jenis reaksi dan suhu, 

artinya bila suhu berubah maka nilainya juga berubah. Begitu juga 

dengan persamaan laju reaksi bergantung pada konsentrasi pereaksi, 

dimana laju reaksi selalu berkurang berkurang, karena konsentrasi 

pereaksi makin mengecil.
50

 

Orde reaksi selalu ditentukan oleh konsentrasi reaktan dan 

tidak pernah oleh konsentrasi produk. Orde reaksi biasanya 

merupakan bilangan bulat positif, namun ada juga yang bernilai nol, 

bilangan pecahan, atau bilangan negatif. Adapun beberapa orde reaksi 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Reaksi Orde Nol 

Reaksi dikatakan memiliki orde nol terhadap salah satu 

reaktannya jika perubahan konsentrasi reaktan tersebut tidak 

berpengaruh terhadap laju reaksi. Adapun persamaan laju reaksi 

dan grafiknya adalah sebagai berikut: 
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v = k [A]
o
  

v = k 

 

   v (M s
-1

) 

      k 

      [A] (M) 

Gambar II.3 Grafik Orde 0 

2) Reaksi Orde Satu 

Reaksi dikatakan memiliki orde satu terhadap salah satu 

reaktannya apabila laju reaksi berbanding lurus dengan 

konsentrasi reaktan tersebut. 

v = [A]
1
 = k [A]  

  

       v (M s
-1

) 

 

   [A] ( M) 

Gambar II.4 Grafik Orde 1 

3) Reaksi Orde Dua 

Reaksi dikatakan memiliki orde dua terhadap salah satu 

reaktannya apabila laju reaksi berbanding dengan pangkat dua 

dari konsentrasi reaktan tersebut. Atau dapat pula dinyatakan 

dengan hasil kali konsentrasi yang meningkat sampai pangkat 
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satu atau dua dari reaktan-reaktan tersebut.
51

 Adapun reaksi laju 

reaksi dan grafiknya adalah sebagai berikut: 

2A → produk 

Dengan hukum laju. 

v = k [A]
2
 atau 

v = k [A] [B] 

 

      v (M s
-1

) 

 

     Konsentrasi (M)  

  Gambar II.5 Grafik Orde 2 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laju Reaksi 

1) Konsentrasi 

Salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah 

konsentrasi. Reaksi zat yang konsentrasinya lebih tinggi 

berlangsung lebih cepat dari pada reaksi zat yang konsentrasi 

yang lebih rendah. Konsentrasi zat berhubungan dengan jumlah 

partikel zat. Semakin besar konsentrasi suatu zat maka jumlah 

partikel akan semakin banyak sehingga tumbukan akan semakin 

sering terjadi karena ruang geraknya semakin sempit. Dengan hal 

tersebut semakin cepat suatu reaksi menghasilkan zat baru yang 

artinya laju reaksinya pun semakin cepat. Dengan demikian, 

menunjukkan bahwa leaju reaksi sebanding dengan konsentrasi20 
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2) Suhu 

Peningkatan suhu mempengaruhi laju reaksi. Saat terjadi 

peningkatan suhu, molekul-molekul akan bergerak lebih cepat 

sehingga menyebabkan tumbukan semakin sering terjadi. Dalam 

hal tersebut, molekul memiliki cukup energi untuk bereaksi 

sehingga tumbukan pun akan terjadi secara lebih efektif.
52

 Pada 

umunya, semakin tinggi suhu suatu sistem, semakin cepat reaksi 

kimia akan berlangsung. Aturan umumnya adalah bahwa 

kenaikan suhu 10°C akan meningkat laju reaksi sekitar dua kali 

lipat. 
53

 Begitu juga sebaliknya, penurunan suhu memperlambat 

reaksi. Kita berpengalaman  dalam memasak nasi dengan api 

besar lebih cepat dibandingkan dengan api kecil. Kemudian 

makanan seperti ikan lebih awet dalam lemari es, karena 

penurunan suhu memperlambat pembusukan. Perubahan suhu 

mempengaruhi k, karena nilainya bergantung pada suhu dan jenis 

reaksi. Jika suhu dinaikkan, maka jumlah dan energi tumbukan 

antara molekul pereaksi bertambah.
54

 

3) Luas Permukaan 

Semakin luas permukaan bidang sentuh maka semakin 

besar laju reaksi dan semakin cepat reaksinya. Suatu syarat agar 

reaksi dapat berlangsung adalah zat-zat pereaksi harus bercampur 
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atau bersentuhan pereaski yang heterogen. Reaski hanya 

berlangsung pada bidang batas campuran. Batas bidang campuran 

inilah yang disebut bidang sentuh. Dengan temperatur luas bidang 

sentuh, reaksi akan berlangsung cepat.
55

 

4) Katalis 

Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, 

tetapi zat itu sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal (tidak 

dikonsumsi atau tidak dihabiskan). Katalis biasanya ikut bereaksi 

sementara dan kemudian terbentuk kembali sebagai zat bebas. 

Selanjutnya bereaksi lagi dengan pereaksi untuk mempercepat 

reaksi dan bebas kembali.  

Suatu reaksi yang menggunakan katalis disebut reaksi 

katalis dan prosesnya disebut katalisme. Katalis suatu reaksi 

biasanya dituliskan di atas tanda panah, contohnya. 

2KCl3(g)         MnO2            2KCl(s)    +    3O2(g) 

H2(g)  +   Cl2(g)        arang          2HCl(g) 

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

Sifat dari katalis sebagai berikut :
56

 

a) Katalis tidak bereaksi secara permanen, karena terbukti tidak 

mengalami perubahan kimia selama reaksi. 

b) Jumlah katalis yang diperlukan dalam reaksi sangat sedikit 

c) Katalis tidak mempengaruhi hasil akhir reaksi 
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d) Katalis tidak memulai suatu suatu reaksi tetapi hanya 

mempengaruhi lajunya 

e) Katalis bekerja efektif pada suhu optimum. Artinya di atas 

atau di bawah suhu tersebut kerja katalis berkurang 

f) Suatu katalis hanya mempengaruhi laju reaksi secara spesifik. 

Berarti, suatu katalis mempengaruhi laju reaksi satu atau 

sejenis reaksi, dan tidak dapat untuk reaksi jenis lain 

g) Keaktifan katalis dapat diperbesar oleh zaat lain yang disebut 

promotor (mempercepat katalis) 

h) Hasil suatu reaksi kadang-kadang dapat bertindak sebagai 

katalis dan zat itu disebut otokatalis 

i) Katalis dapat diracuni oleh zat lain sehingga sifat katalisnya 

hilang 

j) Katalis yang memperlambat reaksi disebut katalis negatif 

atau inhibitor 

k) Katalis untuk reaksi senyawa organik dalam 

organismedisebut enzim, yang dapat mempercepat reaski 10
5
 

– 10
20 

kali, contoh ureasa. 

c. Teori Tumbukan 

Teori tumbukan dari laju reaksi adalah suatu model yang 

mengasumsikan bahwa agar reaksi terjadi, molekul pereaksi harus 
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bertumbukan dengan energi yang lebih besar daripada nilai minimum 

yang ada, dan dengan orientasi yang tepat (searah sumbu utama).
57

 

1) Tumbukan Efektif 

Tumbukan efektif merupakan tumbukan yang dapat 

menghasilkan reaksi kimia. Syarat terjadinya tumbukan efektif 

adalah orientasi tumbukan molekul harus tepat. Orientasi 

merupakan arah atau posisi antar molekul yang bertumbukan. 

Makin banyak  tumbukan  yang  terjadi  akan  makin  

cepat  reaksi  berlangsung,  namun demikian  hanya  fraksi  

tumbukan  yang  efektif  yang  memungkinkan  reaksi cepat  

berlangsung, yang  dimaksud  dengan  tumbukan  yang  efektif,  

adalah tumbukan  antar  molekul  yang  orientasinya  sesuai  dan 

memungkinkan  untuk menghasilkan  produk.  Dengan  perkataan  

lain,  hanya  bila  tumbukan menghasilkan  energi  yang  dapat  

melampaui  energi  pengaktifan  maka  reaksi akan  dapat  

berlangsung.
58

 

 

 

 

 

 

Gambar II.6 Teori Tumbukan 
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Dari gambar tersebut memungkinkan terjadinya reaksi hanya 

tumbukan 1 yang merupakan tumbukan efektif. Tumbukan yang 

menghasilkan zat baru adalah tumbukan efektif. 

2) Energi Aktivasi 

Enegi kinetik minimum yang diperlukan oleh partikel-

partikel pereaksi agar dapat bereaksi membentuk kompleks 

teraktivasi dinamakan energi aktivasi (Ea). Kita postulatkan 

bahwa, untuk bereaksi molekul yang bertumbukan harus memiliki 

energi kinetik total sama dengan atau lebih besar daripada energi 

aktivasi (activation energy) atau Ea, yaitu jumlah minimum 

energi yang diperlukan untuk mengawali reaksi kimia. Apabila 

energinya lebih kecil daripada energi aktivasi, molekul tetap utuh 

dan tidak ada perubahan akibat tumbukan. Spesi yang terbentuk 

sementara oleh molekul reaktan sebagai akibat tumbukan sebelum 

membentuk produk dinamakan kompleks teraktifkan.
59

  

Jika tumbukan molekul tidak cukup energetik, molekul 

akan turun kembali ke tingkat dasar dan mungkin mengalami 

dalam kurun waktu yang singkat tersebut.
60

 

 

 

 

Gambar II.7 Teori Tumbukan dengan Kompleks Teraktivasi 
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Kompleks  teraktivasi  adalah  keadaan  antara  

(intermediate),  yang rnempunyai  energi  tinggi  sehingga  tak  

stabil,  dan  akan  cepat  berubah menjadi produk. 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan terhadap penelitian ini adalah : 

1. Penelitian oleh Thifli Habibi Nur Salim Nava dan Zuhdan Kun Prasetyo 

(2018) dengan judul penelitian: pengaruh  pendekatan  socio-scientific  

issues berbasis STEM terhadap literasi sains siswa, menunjukkan adanya 

berpengaruh secara signifikan terhadap literasi sains siswa SMP dari hasil 

analisis uji  Independent  Sample T-test  dengan nilai Sig. (2-tailed) < ½ α, 

sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, sedangkan dari hasil perhitungan  

Cohen’sd effect size = 1,19 dalam kategori tinggi. Jadi pengaruh 

pendekatan socio-scientific  issues dapat meningkatkan literasi sains siswa 

dengan kategori tinggi.
61

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

yaitu sama-sama menggunakan pendekatan socio-scientific issues (SSI) 

untuk meningkatkan literasi sains siswa, sedangkan perbedaannya terletak 

pada tingkat sekolah yaitu, tingkat SMP sementara pada penulis tingkat 

sekolah menengah atas (SMA) dan materi pembelajarannya yaitu, 

pembelajaran IPA sementara pada penulis menggunakan materi pelajaran 

laju reaksi. 
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2. Penelitian oleh Riska Ayu P, dkk (2018) dengan judul penelitian: 

pengaruh LKPD inquiry sosioscience issues bermuatan NOS, hasil  

penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan literasi  sains 

aspek konten dan konteks peserta didik antara sebelum dan sesudah 

dilakukan pembelajaran menggunakan LKPD inquiry sosioscience issues 

bermuatan NOS dengan hasil (Sig 2  tailed=0,000), dan perbedaan 

signifikan literasi sains aspek konten dan konteks peserta didik antara 

kelas pembelajaran menggunakan LKPD inquiry sosioscience issues 

bermuatan NOS dengan kelas pembelajaran menggunakan LKPD dengan 

hasil (Sig.2 tailed 0,000) dan besarnya pengaruh pembelajaran LKPD 

inquiry sosioscience issues sebesar 1,09 kategori tinggi.
62

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

yaitu variabel yang diukur sama yaitu literasi sains dengan aspek konten 

dan konteks, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan. Dimana 

pada penelitian Riska Ayu menggunakan LKPD inquiry sosioscience 

issues bermuatan NOS pada siswa SMP sedangkan pada penulis 

menngunakan pendekatan socio-scientific issues (SSI) pada siswa SMA 

materi laju reaksi 

3. Penelitian oleh Ardhya Handayani dan Purwanti Widhy Hastuti (2018) 

dengan judul penelitian: pengaruh pendekatan socio-scientific issues 

terhadap environmental literacy siswa SMP, hasil  analisis  data  dan 

pembahasan  yang  telah  dilakukan,  terdapat  pengaruh  signifikan dari  
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pendekatan  SSI  terhadap  environmental literacy  peserta didik. Hal ini 

ditandai dengan nilai signifikansi  perlakuan  sebesar  0,047  (<  0,05)  dan 

effect size sebesar 0,408. Sehingga pendekatan SSI dapat  digunakan  

sebagai  salah  satu  pendekatan untuk meningkatkan environmental 

literacy peserta didik.
63

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

yaitu terletak pada pendekatan yang digunakan socio-scientific issues 

(SSI), sedangkan perbedaannya terletak pada variabel yang diukur. Pada 

penelitian Ardhya variabel yang diukur yaitu environmental literacy 

siswanya sedangkan pada penulis variabel yang diukur yaitu literasi sains 

dengan indikator kompetensi. 

4. Penelitian oleh Ely Rohmawati, dkk (2018), dengan judul membangun 

kemampuan literasi sains melalui pembelajaran berkonteks socio-scientific 

issues berbantuan media web. Hasil  penelitian  menunjukkan: Skor rata-

rata kemampuan literasi sains siswa pada pre test 31,78 sedangkan post 

test 86.02, ada peningkatan kemampuan literasi sains siswa rata-rata 

sebesar 54,24; dan siswa merespon positif pembelajaran berkonteks  socio-

scientific issues berbantuan media blog dengan persentas 98,33%. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa  

proses pembelajaran berkonteks Socio-Scientific Issues berbantuan media 

weblog dapat melatihkan literasi sains siswa.
64
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

yaitu sama-sama menganalisis literasi sains siswa dan variabel yang 

diukur sama yaitu aspek kompetensi sains dengan indikator; 

mengidentifikasi isu ilmiah, menjelaskan fenomena ilmiah, dan 

menggunakan bukti ilmiah sedangkan perbedaannya terletak pada tingkat 

sekolah yang diteliti. Pada penelitian Ely tingkat sekolah SMP sedangkan 

pada penulis tingkat sekolah yang diteliti tingkat SMA pada materi laju 

reaksi. 

C. Konsep Operasional 

1. Rancangan Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan menggunakan dua variabel, yaitu; 

a. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendekatan socio-scientific 

issues (SSI). 

b. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan literasi sains 

pada aspek kompetensi 

2. Prosedur Penelitian 

Prosedur dari penelitian ini adalah : 

a. Tahap Persiapan  

1) Melakukan wawancara guru bidang studi kimia  di sekolah yang 

akan digunakan sebagai penelitian untuk mengetahui 

permasalahan-permasalahan yang dialami oleh siswa. 
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2) Menetapkan kelas penelitian yaitu kelas XI MIPA SMAN 4 

Tambusai Utara tahun ajaran 2019/2020 sebagai subjek 

penelitian. 

3) Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus, program 

semester, RPP (Rencana Perangkat Pembelajaran) dan LKPD 

(Lembar Kerja Peserta Didik). 

4) Menyiapkan instrumen yang akan digunakan dan akan divalidasi 

5) Menguji validasi instrumen penelitian berupa tes kemampuan 

literasi sains ke para ahli, kemudian diperbaiki dengan saran para 

ahli, selanjutnya instrumen tes kemampuan literasi sains diuji 

cobakan kepada siswa kelas XII MIPA untuk mengetahui 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda. Instrumen 

yang valid dan sesuai dengan kriteria digunakan untuk penelitian. 

6) Menghubungi guru kimia untuk menentukan waktu pelaksanaan 

penelitian.  

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) 

2) Menyampaikan tujuan pembelajaran khusus 

3) Menyajikan materi pokok bahasan laju reaksi dengan pendekatan 

socio-scientific issues (SSI), serta menyampaikan langkah – 

langkah yang harus dikerjakan dalam pembelajaran dengan 

pendekatan pembelajatan tersebut. 

a) Membagi siswa menjadi beberapa kelompok 



46 
 

 
 

b) Menyajikan suatu permasalahan isu isu sosial 

c) Membimbing siswa untuk mendapatkan pertanyaan tentang 

topik yang mencakup perspektif ilmiah serta pertanyaan dari 

domain individu dan masyarakat. 

d) Membimbing siswa dalam mengklarifikasi latar belakang 

sains sehubungan dengan tingkat pemahaman siswa dan jika 

mungkin diberi kerja praktek atau praktikum. 

e) Membimbing siswa dalam memperluas informasi ilmiah 

sehingga dapat mendukung keputusan individu atau 

masyarakat. 

f) Membimbing siswa dalam menjelaskan, mengevaluasi dan 

membandingkan berbagai sudut pandang dan perspektif yang 

berbeda tentang masalah yang disajikan tersebut. 

g) Membimbing siswa untuk metarefleksi (metakognisi). 

h) Memberikan kesempatan kepada tiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

i) Membimbing siswa dalam membuat kesimpulan. 

4) Melakukan tes kemampuan literasi sains siswa 

5) Melakukan wawancara pada siswa 

c. Tahap Penyelesaian  

1) Mengolah data hasil penelitian 

2) Menganalisis dan membahas hasil penelitian 

3) Menarik kesimpulan 
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3. Alur Penelitian  

Penelitian ini dilakukan berdasarkan alur penelitian yang diuraikan 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.8 Alur Pelaksanaan Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

deskriptif, yaitu penelitian yang berisi pemaparan atau penggambaran 

sesuatu. Metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan 

gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi 

sebagaimana adanya.
65

 Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif 

kuantitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran kemampuan 

literasi sains siswa melalui pendekatan socio-scientific issues (SSI).  

Desain penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah one 

shot case study, menggunakan satu kelompok dengan diberi perlakuan dan 

satu kali pengukuran. Kelas yang dijadikan sampel penelitian diberikan 

perlakuan atau treatment menggunakan pendekatan socio-scientific issues 

(SSI). Tahap akhir dengan melakukan tes essay, hal ini bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan literasi sains siswa setelah diberikan perlakuan.  

Rancangan desain one shot case study dapat digambarkan sebagai 

berikut.
66

 

               Treatment                   Test 

                 X                                     T2 

 

Gambar III.1 Rancangan desain one shot case study 

                                                             
65

 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktek, (Jakarta : Bumi 

Aksara, 2014),  hlm. 14. 
66

 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), hlm. 

100. 
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Keterangan: 

X = Perlakuan menggunakan pendekatan socio-scientific issues (SSI) 

T2 = Tes essay 

 
 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 

2019/2020. ` Adapun waktu pengambilan data penelitian ini dimulai 

pada bulan Oktober sampai November 2019.  

2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 

Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu di kelas XI MIPA I. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 4 

Tambusai Utara Tahun Ajaran 2019/2020. Objek penelitian ini adalah analisis 

literasi sains dengan pendekatan socio-scientific issues (SSI) pada materi laju 

reaksi. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI MIPA SMA 

Negeri 4 Tambusai Utara Tahun Ajaran 2019/2020 yang terdiri dari 2 kelas 

MIPA, dengan jumlah siswa 65 orang. 

Sampel untuk penelitian ini adalah 1 kelas yang berasal dari 2 kelas XI 

MIPA. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling yakni pengambilan sampel pada populasi berdasarkan suatu kriteria 

tertentu. Kriteria yang digunakan berupa pertimbangan-pertimbangan 
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tertentu. Pertimbangan yang digunakan pada penelitian ini adalah tingkat 

keaktifan siswa di kelas. Kelas yang dijadikan sampel memiliki keaktifan 

yang baik, dengan aktif dalam bertanya dan aktif dalam berdiskusi dengan 

kelompoknya. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Tes  

Tes adalah sejumlah pertanyaan yang harus diberikan tanggapan 

dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan literasi sains siswa 

atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes. Respon 

peserta tes terhadap sejumlah pertanyaan maupun pernyataan 

menggambarkan kemampuan dalam bidang tertentu. Data kuantitatif yang 

dapat memberikan gambaran mengenai keadaan, peristiwa atau sesuatu.
67

   

Pada penelitian ini data kuantitatif yang digunakan adalah tes 

subjektif. Tes subjektif, pada umumnya berbentuk uraian (esai). Tes 

bentuk uraian adalah butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas 

yang jawaban atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara 

mengekspresikan pikiran peserta tes. Ciri-ciri pertanyaannya didahului 

dengan kata seperti; uraian, jelaskan, bandingkan, mengapa, bagaimana, 

simpulan dan sebagainya.
68

 

 

                                                             
67

 Ibid., hlm. 57. 
68

 Ibid., 
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2. Wawancara  

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog secara 

lisan antara pewawancara (interviewer) dengan tujuan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
69

 Metode wawancara dalam 

penelitian ini ada dua macam. Pertama, digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti melakukan studi awal untuk 

menentukan permasalahan yang akan diteliti atau untuk mengetahui hal-

hal yang lebih mendalam, yaitu dengan mewawancarai guru bidang studi 

kimia di sekolah SMAN 4 Tambusai Utara. Kedua, digunakan untuk 

menentukan kemampuan literasi sains siswa dengan pendekatan SSI. Jenis 

wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur 

(Untructured Interview). Wawancara jenis ini adalah wawancara bebas, 

dimana pewawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.
70

   

3. Dokumentasi  

Dokumentasi ditujukan untuk memeperoleh data langsung dari 

tempat penelitan, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, 

laporan kegiatan, foto-foto dan data yang relevan.
71

 Pada penelitian ini 

dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian yang berupa foto-foto, data lain yang relevan dengan penelitian. 

 

                                                             
69

 Yenni Kurniawati, Metode Penelitian Pendidikan Bidang Ilmu Pendidikan Kimia, 

(Pekanbaru : Cv. Cahaya Firdaus, 2019), hlm. 157. 
70

 Ibid., hlm. 161. 
71

 Sudaryono, Pengembangan Instrumen Penelitian, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hlm. 
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F. Teknik Analisis Data 

Adapun tahapan analisis data hasil uji coba yang dilakukan dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Analisis Instrumen 

Analisis kualitas tes merupakan suatu tahap yang harus ditempuh 

untuk mengetahui derajat kualitas suatu tes. Tujuan analisis soal adalah 

untuk mengadakan identifikasi soal-soal yang baik, kurang baik, dan soal 

yang jelek. Dengan analisis soal dapat diperoleh informasi tentang 

kejelekan sebuah soal dan petunjuk untuk melakukan perbaikan. Untuk 

mengetahui apakah suatu tes yang digunakan termasuk baik atau kurang 

baik, maka perlu dilakukan analisis kualitas tes yaitu dengan cara 

validitas dan reliabilitas. 

a. Validitas Tes 

Validitas adalah salah satu ciri yang menandai tes hasil 

belajar yang baik.
72

 Validitas tes yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah uji validitas isi (content validity), yaitu ukuran yang 

menunjukkan sejauh mana skor dalam tes berhubungan dengan 

penguasaan peserta tes dalam bidang studi yang diuji melalui 

perangkat tes tersebut. Untuk menentukan validitas instrumen tes ini 

dilakukan dengan cara menghitung koefisien validitas menggunakan 

rumus korelasi product moment.
73

 

 

                                                             
72

 Miterianifa dan Mas’ud Zien, Evaluasi Pembelajaran kimia, (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 

2016), hlm. 167. 
73

 Ibid., hlm. 172. 
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rxy =  

Keterangan : 

rxy : Koefisien korelasi 

X : Jumlah  skor butir 

Y : Jumlah skor total 

N  : Jumlah sampel 

Kriteria yang digunakan untuk menentukan validitas butir 

soal adalah sebagai berikut. 

Tabel III.1 Koefisien Korelasi Product Moment
74

 

Besarnya r Interpretasi 

0,81 – 1,00 Sangat tinggi 

0,61 – 0,79 Tinggi 

0,41 – 0,59 Cukup 

0,21– 0,39 Rendah 

0,00 – 0,19 Sangat rendah 

Sumber: Zinal Arifin (2016) 

Untuk menguji validitas pada penelitian ini menggunakan 

program Anates V4. 

b. Reliabilitas Tes 

Reliabilitas instrumen tes adalah instrumen yang apabila 

digunakan untuk menjaring data dari subjek penelitian menghasilkan 

data walaupun dilakukan pengambilan secara berulang. Instrumen 

yang sudah reliabel (dapat dipercaya) akan menghasilkan data yang 

dipercaya pula, suatu alat instrumen dikatakan baik bila 

reliabilitasnya tinggi. Ada beberapa teknik untuk menghitung 
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 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 

257. 
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reliabilitas suatu instrumen, adapun teknik yang digunakan oleh 

peneliti dalam menentukan reliabilitas sebuah instrumen dengan 

menggunakan rumus Alpha sebagai berikut.
75

 

  r11 = ( 
 

   
 ) (   

∑   

   
 ) 

keterangan : 

r11 = koefisien reliabilitas 

k  = cacah butir 

1  = bilangan konstan  

Si = varian skor soal 

St = varians skor total 

Adapun kriteria reliabilitas tes yang digunakan adalah 

sebagai berikut:  

Tabel III.2 Kriteria Reliabilitas 

Reliabilitas Tes Kriteria 

r11 ≤ 0,20 Sangat rendah 

0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah 

0,40 < r11 ≤ 0,60 Cukup 

0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi 

0,80 < r11 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

Sumber: Miterianifa dan Mas’ud (2016) 

Untuk menguji validitas pada penelitian ini menggunakan 

program Anates V4. 

c. Tingkat Kesukaran Soal Tes 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau 

tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa 

untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaiknya soal yang 

                                                             
75

 Hartono, Metodologi Penelitian, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011), hlm. 80-81. 
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tidak terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan 

tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena diluar 

jangkauannnya. Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal rumus 

yang digunakan yaitu:
76

 

P = 
 

  
 

Keterangan: 

P  = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Tabel III.3 Kriteria Tingkat Kesukaran Soal
77

 

Indeks 

Kesukaran 
Interpretasi 

1,00 - 0,30 Sukar 

0,30 - 0,70 Sedang 

0,70 - 1,00 Mudah 

Sumber: Anas Sudijono (2015) 

Untuk menguji validitas pada penelitian ini menggunakan 

program Anates V4. 

d. Daya Pembeda Soal Tes 

Daya pembeda adalah angka yang menunjukkan perbedaan 

kelompok tinggi dengan kelompok rendah, untuk mengetahui daya 

beda item soal digunakan rumus sebagai berikut:
78
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 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan Edisi 2, Cetakan, (Jakarta : Bumi 

Aksara, 2015), Op Cit., hlm: 222-223 
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D = 
  

  
  

  

  
         

Keterangan: 

DP = daya pembeda 

BA = jumlah siswa pada kelompok atas yang menjawab benar 

BB = Jumlah siswa pada kelompok bawah yang menjawab benar. 

JB = Jumlah peserta kelompok bawah 

JA = Banyaknya peserta kelompok atas  

Tabel III.4 Interpretasi Daya Pembeda Soal 

Besarnya D Klasifikasi  Kriteria 

Kurang dari 0,20 Poor  Jelek 

0,20-0,40 Satisfacory  Cukup 

0,40-0,70 Good  Baik 

0,70-1,00 Excellent  Baik Sekali 

Bertanda negatif - Jelek sekali 

    Sumber : Miterianifa dan Mas’ud (2016) 

Untuk menguji validitas pada penelitian ini menggunakan 

program Anates V4. 

2. Analisis Data Penelitian 

Analisis data hasil penelitian dilakukan dengan menghitung 

ketercapaian kemampuan literasi sains peserta didik pada aspek 

kompetensi, serta wawancara untuk memperkuat hasil tes penelitian yang 

diolah. 

Dalam penelitian ini, setelah data didapatkan, maka data yang 

diperoleh pada penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan 

analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif merupakan 

statistik yang tingkat pekerjaannya mencakup cara-cara menghimpun, 
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menyusun atau mengatur, mengolah, menyajikan dan menganalisis data 

angka, agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas dan 

jelas.
79

 Dalam statistik deskriptif ini untuk melihat kemampuan literasi 

sains siswa dengan pendekatan socio-scientific issues (SSI) pada materi 

laju reaksi menganalisis data yang diperoleh. Untuk mendeskripsikan 

data pada penelitian ini, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut. 

1) Menganalisis data hasil tes essay 

Kemampuan literasi sains siswa akan dianalisis melalui data 

hasil tes yang memuat jawaban siswa terhadap soal-soal tes yang 

diberikan. Data yang diperoleh dari hasil tes tersebut dapat dianalisis 

melalui langkah-langkah berikut. 

a. Memberikan skor mentah pada setiap jawaban siswa terhadap 

tes berdasarkan standar jawaban yang telah dibuat 

b. Menghitung skor total dari hasil jawaban soal tes untuk masing-

masing siswa berdasarkan setiap indikatornya. 

c. Menentukan nilai persentase kemampuan literasi sains siswa 

dengan cara mengubah skor mentah kedalam nilai persentase 

berdasarkan rumus berikut.
80

 

NP =  x 100 
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 Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),  

hlm. 4. 
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Keterangan: 

NP = Nilai persentase  

R  = Skor mentah yang diperoleh siswa 

SM  = Skor maksimum dari tes yang bersangkutan 

e. Mengukur skor rata-rata untuk masing-masing sub indikator 

literasi sains 

Rata-rata =  

f. Pengkategorian skor berdasarkan data yang telah diperoleh dari 

hasil tes essay. 

Tabel III.5 Pengkategorian Skor
81

 

Interval skor Kategori  

81 – 100 % Sangat baik 

61 – 80 % Baik  

41 – 60 % Cukup  

21 – 40 % Kurang  

1 – 20 % Sangat kurang 

   Sumber : Riduwan (2009) 

 

2) Analisis Wawancara 

Hasil wawancara diubah dari bentuk lisan ke tulisan, yang 

kemudian dihubungkan dengan hasil tes soal untuk melengkapi data-

data penelitian yang telah diolah. Siswa yang melaksanakan tes soal 

literasi sains sebanyak 32 siswa. Subjek wawancara diambil 

sebanyak 30 % dari sampel uji, yaitu sebanyak 10 orang dari 32 

siswa. 
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(Bandung, Alfabeta, 2012), hlm. 89. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan di kelas XI 

MIPA 1 SMA Negeri 4 Tambusai Utara, Rokan Hulu tahun ajaran 2019/2020 

pada materi laju reaksi diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan 

kelima indikator literasi sains pada aspek kompetensi sains yang di ukur dan 

dianalisis dalam penelitian ini tergolong baik dan dapat dikembangkan secara 

optimal oleh siswa. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata indikator literasi sains 

siswa pada aspek kompetensi sains yang diperoleh berdasarkan tes essay yaitu 

menerapkan pengetahuan yang sesuai sebesar 66,01% (baik), mengidentifikasi 

sebesar 69,21% (baik), menjelaskan implikasi pengetahuan ilmiah bagi 

masyarakat sebesar 80,94% (baik), mengusulkan cara untuk menyelidiki 

pertanyaan ilmiah sebesar 54,68%  (cukup), dan menarik kesimpulan yang 

tepat sebesar 75,78% (baik).  

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang diperoleh, maka beberapa hal 

yang dapat disarankan sebagai berikut. 

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan 

pembelajaran socio-scientific issues (SSI) pada materi kimia lainnya yang 

dapat mengembangkan literasi sains siswa. 

2. pendekatan pembelajaran socio-scientific issues (SSI) membutuhkan 

waktu yang lama dalam prosesnya. Oleh karena itu, bagi peneliti 
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selanjutnya disarankan dapat memaksimalkan waktu sebaik mungkin 

sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal.  

3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai 

literasi sains siswa yang tidak terbatas hanya pada indikator menerapkan 

pengetahuan yang sesuai, mengidentifikasi, menjelaskan implikasi 

pengetahuan ilmiah bagi masyarakat, mengusulkan cara untuk menyelidiki 

pertanyaan ilmiah dan menarik kesimpulan yang tepat saja. 
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SILABUS MATA PELAJARAN KIMIA 

 

Mata Pelajaran  : Kimia  

Kelas    : XI (Sebelas) 

Tahun Pelajaran  : 2019/2020 

Alokasi waktu  : 4 JP/minggu  

 

Kompetensi Inti : 

 KI-1: menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  

 KI-2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, 

responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak dilingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan 

lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dna kawasan internasional. 

 KI3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

 KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di 

sekolah mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

LAMPIRAN A   
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Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 

3.6 Menjelakan Faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi 

menggunakan teori tumbukan  

 

3.7 Menentukan orde reaksi dan tetapan 

laju reaksi berdasarkan data hasil 

percobaan 

 

4.6 Menyajikan hasil penelusuran 

informasi cara-cara pengaturan 

penyimpanan bahan untuk 

mencegah perubahan tak terkendali  

 

4.7 Merancang, melakukan, dan 

menyimpulkan serta menyajikan 

hasil percobaan faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi dan orde 

reaksi  

Laju Reaksi dan Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi 

 Pengertian dan pengukuran laju 

reaksi  

 Teori tumbukan 

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi 

 Hukum laju reaksi dan 

penentuan laju reaksi 

 

 Mengamati beberapa reaksi  yang terjadi disekitar kita, 

misalnya kertas dibakar, pita magnesium dibakar, kembang 

api, perubahan warna pada potongan buah apel dan kentang, 

pembuatan tape, dan besi berkarat. 

 Menyimak penjelasan tentang pengertian laju reaksi dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. 

 Menyimak penjelasan tentang teori tumbukan pada reaksi 

kimia. 

 Merancang dan melakukan percobaan tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi laju reaksi (ukuran, konsentrasi, suhu 

dan katalis) dan melaporkan hasilnya. 

 Membahas cara menentukan orde reaksi dan persamaan laju 

reaksi.  

 Mengolah dan menganalisis data untuk menentukan orde 

reaksi dan persamaan laju reaksi. 

 Membahas peran katalis dalam reaksi kimia di laboratorium 

dan industri. 

 Mempresentasikan cara-cara penyimpanan  zat kimia reaktif 
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Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 

(misalnya cara menyimpan logam natrium). 

 

Mengetahui, 

                                                

                                               Pekanbaru, ........................2019 

Guru Mata Pelajaran                                                        Peneliti 

 

Nissy Yuni Lugya Sari, S.Pd.                                                        Juli Yani  

                                                       NIM. 11517201445 

  

Mengetahui   

   Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Tambusai Utara 

 

 

AUZAR, S.Pd. 

                     NIP. 197209092001031004 
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PROGRAM TAHUNAN 

  

Mata Pelajaran : Kimia 

Satuan Pendidikan : SMAN 4 Tambusai Utara 

Kelas / Semester : XI / Ganjil dan Genap 

Tahun Pelajaran : 2019 / 2020 

 
 

Komptensi Inti : 

 KI-1 dan KI-2: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif 

dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, 

keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, 

kawasan regional, dan kawasan internasional”. 

 KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 

dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

 KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan 
 

SMT KOMPETENSI  DASAR 
Alokasi 

Waktu 

1 

3.1  Menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon 

berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya  
16 JP 

4.1  Membuat model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon 

yang memiliki rumus molekul yang sama  

LAMPIRAN B   
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SMT KOMPETENSI  DASAR 
Alokasi 

Waktu 

1 

3.2  Menjelaskan proses pembentukan fraksi-fraksi minyak bumi, 

teknik pemisahan serta kegunaannya  

16 JP 

4.2  Menyajikan karya tentang proses pembentukan dan teknik 

pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi beserta kegunaannya 

3.3  Mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang 

sempurna dan tidak sempurna serta sifat zat hasil pembakaran 

(CO2, CO, partikulat karbon)  

4.3  Menyusun gagasan cara mengatasi dampak pembakaran 

senyawa karbon terhadap lingkungan dan kesehatan  

1 

3.4  Menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan 

tetap dalam persamaan termokimia  

16 JP 

4.4  Menyimpulkan hasil analisis data percobaan termokima pada 

tekanan tetap  

3.5  Menjelaskan jenis entalpi reaksi, hukum Hess dan konsep 

energi ikatan  

4.5  Membandingkan perubahan entalpi beberapa reaksi 

berdasarkan data hasil percobaan  

1 

3.6  Menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi 

menggunakan teori tumbukan  

12 JP 

4.6  Menyajikan hasil penelusuran informasi cara-cara pengaturan 

dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan 

kimia yang tak terkendali  

3.7  Menentukan orde reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan 

data hasil percobaan  

4.7  Merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan 

hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi 

dan orde reaksi  

1 

3.8  Menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara 

pereaksi dan hasil reaksi  

16 JP 

4.8  Menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai 

tetapan kesetimbangan suatu reaksi  

3.9  Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran 

arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri  

4.9  Merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan 

hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran 

arah kesetimbangan  

2 
3.10  Menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan 

kesetimbangan pengionannya dalam larutan  16 JP  

4.10  Menganalisis trayek perubahan pH beberapa indikator yang 
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SMT KOMPETENSI  DASAR 
Alokasi 

Waktu 

diekstrak dari bahan alam melalui percobaan  

2 

3.11  Menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan 

menghubungkan pH-nya  
16 JP  

4.11  Melaporkan percobaan tentang sifat asam basa berbagai 

larutan garam  

2 

3.12  Menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH, dan peran 

larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup  12 JP 

4.12  Membuat larutan penyangga dengan pH tertentu  

2 

3.13  Menganalisis data hasil berbagai jenis titrasi asam-basa  

8 JP 4.13  Menyimpulkan hasil analisis data percobaan titrasi asam-

basa  

2 

3.14  Mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid, dan 

menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan 

sifat-sifatnya  16 JP 

4.14  Membuat makanan atau produk lain yang berupa koloid 

atau melibatkan prinsip koloid 

 

 

Mengetahui,   Pekanbaru, ....................2019 

Guru Mata Pelajaran                         Peneliti 

 

Nissy Yuni Lugya Sari, S.Pd.                        Juli Yani   

                        NIM. 11517201445 

Mengetahui   

   Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Tambusai Utara 

 

 

AUZAR, S.Pd. 

                NIP. 197209092001031004 
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PROGRAM SEMESTER  

 

 

Tahun Pelajaran  : 2019/2020         Kelas/Semester  : XI MIPA / Genap 

Mata Pelajaran  : Kimia          Alokasi Waktu : 4 Jam / Minggu 

 

 

Materi Pelajaran 

 

Alokasi 

Waktu 

BULAN 

Juli Agustus  September Oktober  November  Desember  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Senyawa 

Hidrokarbon 
16 JP 

P
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A

 

4 4 4 4    
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P
 

Minyak Bumi 16 JP 
    4 4 4 4            

Termokimia 16 JP         4 4 4 4        

Laju Reaksi dan 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi 

12 JP 

            4 4 4     

Kesetimbangan 

Kimia dan 

Pergeseran 

Kesetimbangan 

16 JP 

               4 4 4 4 

JUMLAH 76 JP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

LAMPIRAN C   
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Mengetahui,                                             Pekanbaru, ..............................2019 

Guru Mata Pelajaran                                             Peneliti 

 

Nissy Yuni Lugya Sari, S.Pd.                                            Juli Yani   

                                            NIM. 11517201445 

Mengetahui   

   Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Tambusai Utara 

 

 

AUZAR, S.Pd. 

                      NIP. 197209092001031004 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Nama Sekolah : SMANegeri 4 Tambusai Utara, Rohul 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas/Semester : XI/1 

Materi  : Laju Reaksi  

AlokasiWaktu : 6 x pertemuan @2 x 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 

proaktif, dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.6. Memahami teori tumbukan (tabrakan) untuk menjelaskan reaksi kimia. 

3.7. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan 

menentukan orde   reaksi berdasarkan data hasil percobaan. 

LAMPIRAN D   
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4.6. Menyajikan hasil pemahaman terhadap teori tumbukan (tabrakan) untuk 

menjelaskan reaksi kimia. 

4.7. Merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil 

percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi.   

C. Indikator Pembelajaran 

a. Mengidentifikasi teori tumbukan untuk menjelaskan reaksi kimia 

b. Menjelaskan keterkaitan teori tumbukan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi. 

c. Menjelaskan hubungan teori tumbukan dengan energi aktivasi berdasarkan 

grafik energi aktivasi dan pembentukan kompleks teraktivasi pada reaksi 

eksoterm dan endoterm. 

d. Menyimpulkan pengertian dari laju reaksi  

e. Mendeskripsikan faktor-faktor yaang mempengaruhi laju reaksi 

f. Menganalisis kejadian dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan konsep 

laju reaksi 

g. Mendeskripsikan persamaan laju reaksi 

h. Menentukan orde reaksi berdasarkan analisis data yang diperoleh melalui 

percobaan. 
 

 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

a. Siswa dapat mengidentifikasi teori tumbukan untuk menjelaskan reaksi 

kimia 

b. Siswa dapat menjelaskan keterkaitan teori tumbukan dengan faktor-faktor 

yang mempengaruhi laju reaksi. 

c. Siswa dapat menjelaskan hubungan teori tumbukan dengan energi aktivasi 

berdasarkan grafik energi aktivasi dan pembentukan kompleks teraktivasi 

pada reaksi eksoterm dan endoterm. 

d. Siswa dapat menyimpulkan pengertian laju reaksi  

e. Siswa dapat mendeskripsikan pengaruh konsentrasi, suhu, katalis dan luas 

permukaan. 

f. Siswa dapat menganalisis kejadian dalam kehidupan sehari-hari 

berdasarkan konsep laju reaksi 

g. Siswa dapat mendeskripsikan persamaan laju reaksi 
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h. Siswa dapat menentukan orde reaksi berdasarkan analisis data yang 

diperoleh melalui percobaan. 
 

 

E. Materi Pembelajaran 

o Teori tumbukan. 

o Energi aktivasi. 

o Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi 

o Persamaan laju reaksi 

o Orde reaksi 

 

F. Pendekatan / Metode Pembelajaran 

 Pendekatan: sosio-scientific issues (SSI) 

 Metode pembelajaran  : Diskusi kelompok, tanya jawab dan praktikum 

G. Media/ Alat dan Bahan Pembelajaran 

 Media  : Power point dan LKPD 

 Alat dan Bahan : Infocus, laptop, papan tulis, spidol dan penghapus 
 

H. Sumber Belajar 

 Unggul Sudarmo. 2016. Kimia untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta: Erlangga. 

 Yayan Sunarya. 2013. Kimia Dasar 2. Bandung : Cv Yrama Widya.  

 Syukri, S. 1999. Kimia Dasar 2. Bandung : ITB. 
 

I. Langkah-langkah Pembelajaran  

Pertemuan Pertama (2 x 45 menit) 

Langkah-

langkah 

Socioscientific 

Issues (SSI) 

Rincian kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 Pendahuluan 

o Guru membuka kegiatan pembelajaran 

dengan mengucapkan salam 

o Guru mempersilahkan  peserta didik duduk 

dan tenang untuk  bersiap mengikuti 

pembelajaran 

o Guru mengajak peserta didik berdoa sebelum 

memulai pelajaran 

 

8 menit 
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Langkah-

langkah 

Socioscientific 

Issues (SSI) 

Rincian kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

o Guru menanyakan kabar dan mengecek 

kehadiran peserta didik 

o Guru mengkondisikan kelas dan meminta 

siswa untuk merapikan kelas.  

Apersepsi 

o Siswa mereview kembali materi pada 

pertemuan sebelumnya mengenai termokimia 

yaitu pada reaksi eksoterm dan endoterm 

Motivasi 

o Guru menampilkan gambar  beberapa macam 

Teori tumbukan(tabrakan) yaitu gambar 

gesekan menghidupkan korek api dan proses 

mendorong mobil melalui tanjakan. 

o Siswa diberikan fakta, bahwa dengan energi 

yang cukup, mobil dapat melewati tanjakan 

dengan mulus, tapi apabila energi yang 

diberikan ketika mendorong mobil tersebut 

lemah, maka kemungkinan mobil akan turun 

lagi begitu juga dengan kemungkinan akan 

terjadinya gesekan pada korek api. Nah, 

itulah yang akan kita pelajari hari ini yaitu 

Teori Tumbukan dan Energi Aktivasi. 

o Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai, pendekatan pembelajaran 

yang digunakan serta langkah-langkah yang 

dilakukan. 

o Guru membagi peserta didik dalam beberapa 

kelompok secara heterogen 

o Peserta didik diminta duduk berdasarkan 

kelompok masing-masing dan menerima 
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Langkah-

langkah 

Socioscientific 

Issues (SSI) 

Rincian kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

LKPD dari guru. 

 

 

Fase 1 

(Pendekatan 

dan analisis 

masalah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2 

(Klarifikasi 

Masalah) 

 

 

 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

o Guru meminta siswa untuk membaca dan 

memahami wacana pertama yang ada pada 

LKPD 

o Masing-masing kelompok menganalisis 

masalah wacana pertama pada LKPD 

o Peserta didik diharapkan dapat mengajukan 

pertanyaan dengan rasa ingin tahu setelah 

membaca artikel.  

Menanya 

- Apa yang menyebabkan bola biliar dapat 

bertabrakan ? 

- Apa yang menyebabkan padi terpisah dari 

sekam padi ? 

- Apa hubungan energi mengayuh perahu 

dengan laju reaksi? 

- Bagaimana hubungan energi tersebut 

dengan faktor-faktor yang menentukan 

laju reaksi? 

o Guru membimbing siswa mengidentifikasi 

masalah. 

 

Mengumpulkan Data 

o Guru mengintruksikan siswa untuk mencari 

informasi dari beberapa referensi yang 

terpercaya. 

o Guru membimbing siswa dalam memperoleh 

informasi dari berbagai sumber 

o Peserta didik mengidentifikasi informasi dari 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 menit 
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Langkah-

langkah 

Socioscientific 

Issues (SSI) 

Rincian kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3 

(Melanjutkan 

isu 

permasalahan 

sosial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 4 

(Diskusi dan 

Evaluasi) 

sumber sumber yang terpercaya 

o Guru meminta siswa untuk menjawab 

pertanyaan yang terdapat dalam LKPD 

terkait wacana bola biliar dan menumbuk 

padi 

o Guru meminta agar beberapa kelompok 

mengkomunikasikan masalah yang mereka 

identifikasi. 
 

Mengasosiasi 

o Peserta didik diminta untuk membaca 

artikel ke dua yang ada dalam LKPD 

o Peserta didik diharapkan dapat mengajukan 

pertanyaan dengan rasa ingin tahu  setelah 

membaca artikel.  

- Bagaimana proses terjadinya tumbukan 

dan apa yang dimaksud dengan teori 

tumbukan ? 

- Bagaimana hubungan teori tumbukan 

dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi 

- Apa syarat terjadinya tumbukan yang 

efektif ?  

o Siswa menyimpulkan hubungan teori 

tumbukan dengan konsentrasi, suhu, luas 

permukaan bidang sentuh, dan katalis dalam 

suatu reaksi kimia. 

 

o Peserta didik mencari berbagai alternatif 

pemecahan masalah dari berbagai sumber 

seperti buku dan internet untuk mendapat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 menit 
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Langkah-

langkah 

Socioscientific 

Issues (SSI) 

Rincian kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 5 

(Metarefleksi) 

 

jawaban rumusan masalah yang telah 

dirumuskannya 

o Peserta didik menganalisis masalah yang 

ditemukan dengan teori yang dipelajari hari 

ini 

o Guru berkeliling pada setiap kelompok untuk 

memberikan pengarahan – pengarahan jika 

siswa tidak menemukan solusinya. 

o Peserta didik merumuskan solusi untuk 

menyelesaikan masalah terkait teori 

tumbukan yang terjadi disekitar kita 

o Siswa mengkonsultasikan solusi alternative 

yang diperoleh kepada guru 

o Siswa memilih solusi terbaik untuk 

menyelesaikan permasalahan terkait 

kecelakaan mobil terhhadap teori tumbukan 

berdasarkan arahan dari guru 

Mengkomunikasikan  

o Guru meminta 3 kelompok untuk 

membacakan hasil diskusi dan saran yang 

diberikan, dan 3 kelompok lainnya untuk 

menanggapi 

o Guru menilai kemampuan peserta didik 

mengkomunikasikan hasil diskusi. 

o Guru memperbaiki konsep-konsep yang 

belum tepat.  

o Guru memberikan penguatan mengenai 

presentasi pada setiap kelompok 

o Guru mengkomunikasikan kepada siswa 

agar menerapkan pembelajaran hari ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 menit 
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Langkah-

langkah 

Socioscientific 

Issues (SSI) 

Rincian kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

dalam kehidupan sehari – hari agar dapat 

mengurangi permasalahan yang ada 

disekitar kita. 

 

 

 

 

 

 

Penutup  

o Setiap kelompok siswa menyerahkan catatan 

hasil diskusi kelompoknya pada guru. 

o Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk 

menanyakan materi pembelajaran yang masih 

belum jelas. 

o Guru meminta peserta didik menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari dengan 

bimbingan guru 

o Guru menyampaikan informasi tentang 

materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya yaitu mengenai  

faktor-faktor yang mempengaruhi laju 

reaksi 

o Guru memberikan pesan untuk membaca dan 

mempelajari kembali materi yang telah 

dipelajari 

o Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam 

 

15 menit 

 

Pertemuan Kedua (2 x 45 menit) 

Langkah-

langkah 

Socioscientific 

Issues (SSI) 

Rincian kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 PENDAHULUAN 

o Guru membuka kegiatan pembelajaran 

dengan mengucapkan salam 

o Guru mempersilahkan  peserta didik duduk 

 

2 menit 
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Langkah-

langkah 

Socioscientific 

Issues (SSI) 

Rincian kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

dan tenang untuk  bersiap mengikuti 

pembelajaran 

o Guru mengajak peserta didik berdoa sebelum 

memulai pelajaran 

o Guru menanyakan kabar dan mengecek 

kehadiran peserta didik 

o Guru mengkondisikan kelas dan meminta 

siswa untuk merapikan kelas.  

Apersepsi 

o Siswa mereview kembali materi pada 

pertemuan sebelumnya mengenai laju reaksi 

dan teori tumbukan 

 Materi yang telah kalian pelajari 

sebelumnya yaitu laju reaksi dan teori 

tumbukan, apakah ada hubungannya 

dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi ? 

 Faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi laju reaksi itu ? 

Motivasi 

o Peserta didik memperhatikan penjelasan guru 

mengenai aplikasi laju reaksi dalam 

kehidupan sehari-hari dan dalam bidang 

industri. Guru menampilkan gambar 

mengenai reaksi yang berlangsung cepat dan 

lambat dalam kehidupan sehari-hari. 

Contohnya ledakan bom dan perkaratan besi 

yang ada disekitar kita. Guru menanyakan 

diantara kedua gambar tersebut mana reaksi 

yang berlangsung cepat dan mana yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 menit  
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Langkah-

langkah 

Socioscientific 

Issues (SSI) 

Rincian kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

lambat ? “ Ledakan bom merupakan reaksi 

yang berlangsung cepat sementara perkaratan 

besi termasuk ke dalam reaksi yang 

berlangsung lambat”. 

o Guru menannyakan kembali mengapa hal 

tesebut dapat terjadi, “faktor apa yang 

menyebabkan hal tersebut dapat terjadi”. Nah 

itulah yang akan kita pelajari pada hari ini 

yaitu Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laju 

Reaksi. 

o Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai, pendekatan pembelajaran 

yang digunakan serta langkah-langkah yang 

dilakukan. 

o Guru membagi peserta didik dalam beberapa 

kelompok secara heterogen 

o Peserta didik diminta duduk berdasarkan 

kelompok masing-masing dan menerima 

LKPD dari guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 menit 

 

 

Fase 1 

(Pendekatan 

dan analisis 

masalah) 

 

 

 

 

 

KEGIATAN INTI 

Mengamati  

o Guru meminta peserta didik untuk membaca 

dan memahami artikel hujan asam dan 

frozen food yang ada pada LKPD terkait 

dengan pengaruuh konsentrasi dan suhu 

terhadap laju reaksi. 

o Peserta didik diharapkan dapat mengajukan 

pertanyaan dengan rasa ingin tahu setelah 

membaca artikel.  

 

 

 

5 menit 
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Langkah-

langkah 

Socioscientific 

Issues (SSI) 

Rincian kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2 

(Klarifikasi 

Masalah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menanya 

o Dari masalah tersebut, siswa dapat 

mengidentifikasi isu permasalahan yang 

diberikan oleh guru sehingga peserta didik 

diharapkan mengajukan pertanyaan: 

- Bagaimana cara mengatasi hujan asam 

tersebut? 

- Apakah aman makanan beku untuk kita 

konsums? 

- Fafktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhinya masalah tersebut ? 

- Bagaimana hubungannya terhadap laju 

reaksi ? 

o Guru membimbing peserta didik 

mengidentifikasi masalah. 
 

Mengumpulkan Data 

o peserta didik di dalam kelompok masing-

masing mengumpulkan informasi mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi 

dari berbagai sumber. 

o Guru membimbing peserta didik dalam 

memperoleh informasi dari berbagai sumber  

o Peserta didik mengidentifikasi informasi dari 

sumber-sumber yang terpercaya  

o Guru meminta peserta didik untuk menjawab 

pertanyaan yang terdapat dalam LKPD 

terkait hujan asam dan makanan beku 

(frozen food) 

o Guru meminta agar beberapa kelompok 

mengkomunikasikan masalah yang mereka 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 
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Langkah-

langkah 

Socioscientific 

Issues (SSI) 

Rincian kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 

 

Fase 3 

(Melanjutkan 

isu 

permasalahan 

sosial) 

 

 

 

 

 

 

Fase 4 

(Diskusi dan 

Evaluasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identifikasi. 
 

Mengasosiasi 

o Peserta didik diminta untuk membaca 

artikel ke dua yang ada dalam LKPD 

o Peserta didik diharapkan dapat mengajukan 

pertanyaan dengan rasa ingin tahu setelah 

membaca artikel.  

- Bagaimana hubungan antara artikel 1 

dan artikel 2 ? 

- Bagaimana hubungan konsentrasi dan 

suhu terhadap laju reaksi ? 

 

o Peserta didik mencari berbagai alternative 

pemecahan masalah dari berbagai sumber 

seperti buku dan internet untuk mendapat 

jawaban rumusan masalah yang telah 

dirumuskannya 

o Peserta didik menganalisis masalah yang 

ditemukan dengan teori yang dipelajari hari 

ini 

o Guru berkeliling pada setiap kelompok untuk 

memberikan pengarahan – pengarahan jika 

siswa menemukan solusinya. 

o Peserta didik merumuskan solusi untuk 

menyelesaikan masalah terkait ketersediaan 

minyak bumi yang semakin sedikit. 

o Peserta didik mengkonsultasikan solusi 

alternative yang diperoleh kepada guru 

o Peserta didik memilih solusi terbaik untuk 

menyelesaikan permasalahan terkait 

pengaruh konsentrasi dan suhu berdasarkan 

 

 

10 menit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 menit 
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Langkah-

langkah 

Socioscientific 

Issues (SSI) 

Rincian kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 

 

Fase 5 

(Metarefleksi) 

 

 

 

arahan dari guru 

Mengkomunikasikan  

o Guru meminta 3 kelompok untuk 

membacakan hasil diskusi dan saran yang 

diberikan, dan 3 kelompok lainnya untuk 

menanggapi 

o Guru menilai kemampuan peserta didik 

mengkomunikasikan hasil diskusi. 

o Guru memperbaiki konsep-konsep yang 

belum tepat.  

o Guru memberikan penguatan mengenai 

presentasi pada setiap kelompok  

o Guru mengkomunikasikan kepada siswa 

agar menerapkan pembelajaran hari ini 

dalam kehidupan sehari – hari agar dapat 

mengurangi permasalahan yang ada disekitar 

kita. 

 

 

22 menit 

 

 PENUTUP 

o Setiap kelompok siswa menyerahkan salah 

satu LKPD yang telah dikerjakan pada guru. 

o Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk 

menanyakan materi pembelajaran yang masih 

belum jelas. 

o Guru meminta peserta didik menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari dengan 

bimbingan guru 

o Siswa diberi tugas evaluasi berdasarkan 

materi yang telah dipelajari  

o Guru menyampaikan informasi tentang 

materi pelajaran yang akan dibahas pada 

 

10 menit 
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Langkah-

langkah 

Socioscientific 

Issues (SSI) 

Rincian kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

pertemuan selanjutnya yaitu mengenai  

faktor-faktor yang mempengaruhi laju 

reaksi (katalis dan luas permukaan) 

o Guru memberikan pesan untuk membaca dan 

mempelajari kembali materi yang telah 

dipelajari 

o Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam 

 

Pertemuan Ketiga (2 x 45 menit) 

Langkah-

langkah 

Socioscientific 

Issues (SSI) 

Rincian kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 PENDAHULUAN 

o Guru membuka kegiatan pembelajaran 

dengan mengucapkan salam 

o Guru mempersilahkan  peserta didik duduk 

dan tenang untuk  bersiap mengikuti 

pembelajaran 

o Guru mengajak peserta didik berdoa sebelum 

memulai pelajaran 

o Guru menanyakan kabar dan mengecek 

kehadiran peserta didik 

o Guru mengkondisikan kelas dan meminta 

siswa untuk merapikan kelas.  

 

Apersepsi 

o Peserta didik mereview kembali materi pada 

pertemuan sebelumnya mengenai faktor-

faktor  yang mempengaruhi  laju  reaksi 

(konsentrasi dan suhu). 

 

2 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 menit 
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Langkah-

langkah 

Socioscientific 

Issues (SSI) 

Rincian kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Motivasi 

o Peserta didik memperhatikan penjelasan guru 

mengenai aplikasi laju reaksi dalam 

kehidupan sehari-hari dan dalam bidang 

industri. Guru menampilkan gambar 

mengenai pembuatan roti dan memotong 

kayu menjadi lebih kecil dalam kehidupan 

sehari-hari. Guru menanyakan diantara kedua 

gambar tersebut faktor apa yang 

mempengaruhi terjadinya laju reaksi ? “faktor 

yang mempengaruhi adalah pengaruh katalis 

dan luas permukaan”. Nah itulah yang akan 

kita pelajari pada hari ini yaitu Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi Laju Reaksi yaitu 

pengaruh katalis dan luas permukaan.  

 

o Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai, pendekatan pembelajaran 

yang digunakan serta langkah-langkah yang 

dilakukan. 

o Guru membagi peserta didik dalam beberapa 

kelompok secara heterogen 

o Peserta didik diminta duduk berdasarkan 

kelompok masing-masing dan menerima 

LKPD dari guru. 

 

2 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 menit 
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Langkah-

langkah 

Socioscientific 

Issues (SSI) 

Rincian kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 

 

Fase 1 

(Pendekatan 

dan analisis 

masalah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2 

(Klarifikasi 

Masalah) 

KEGIATAN INTI 

Mengamati  

o Guru meminta peserta didik untuk membaca 

dan memahami artikel karbit dan ledakan 

debu di pabrik yang ada pada LKPD terkait 

dengan pengaruuh katalis dan luas 

permukaan terhadap laju reaksi. 

o Peserta didik diharapkan dapat mengajukan 

pertanyaan dengan rasa ingin tahu setelah 

membaca artikel.  

Menanya 

o Dari masalah tersebut, siswa dapat 

mengidentifikasi isu permasalahan yang 

diberikan oleh guru sehingga peserta didik 

diharapkan mengajukan pertanyaan: 

- Amankan mengosumsi buah-buahan yang 

menggunakan karbit untuk pematangan 

buah? 

- Apakah faktor yang menyebabkan 

terjadinya ledakan debu pabrik gula? 

- Fafktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhinya masalah tersebut ? 

- Bagaimana hubungannya terhadap laju 

reaksi ? 

o Guru membimbing peserta didik 

mengidentifikasi masalah. 

Mengumpulkan Data 

o peserta didik di dalam kelompok masing-

masing mengumpulkan informasi mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 
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Langkah-

langkah 

Socioscientific 

Issues (SSI) 

Rincian kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fase 3 

(Melanjutkan 

isu 

permasalahan 

sosial) 

 

 

 

 

 

dari berbagai sumber. 

o Guru membimbing peserta didik dalam 

memperoleh informasi dari berbagai sumber  

o Peserta didik mengidentifikasi informasi dari 

sumber-sumber yang terpercaya  

o Guru meminta peserta didik untuk menjawab 

pertanyaan yang terdapat dalam LKPD 

terkait dampak penggunaan karbit pada 

pematangan buah dan ledakan debu pabrik 

gula  

o Guru membimbing peserta didik melakukan 

kegiatan praktikum yang ada pada LKPD. 

o Guru  membimbing siswa  dalam 

menganalisis  hasil percobaannya, mencatat 

hasil percobaa dan membuat kesimpulan 

pada LKPD yang  telah diberikan. 

o Guru meminta agar beberapa kelompok 

mengkomunikasikan masalah yang mereka 

identifikasi. 
 

Mengasosiasi 

o Peserta didik diminta untuk membaca 

artikel ke dua yang ada dalam LKPD 

o Peserta didik diharapkan dapat mengajukan 

pertanyaan dengan rasa ingin tahu setelah 

membaca artikel.  

- Bagaimana hubungan antara artikel 1 

dan artikel 2 ? 

- Bagaimana hubungan katalis dan luas 

permukaan terhadap laju reaksi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit  
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Langkah-

langkah 

Socioscientific 

Issues (SSI) 

Rincian kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Fase 4 

(Diskusi dan 

Evaluasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fase 5 

(Metarefleksi) 

 

 

 

o Peserta didik mencari berbagai alternative 

pemecahan masalah dari berbagai sumber 

seperti buku dan internet untuk mendapat 

jawaban rumusan masalah yang telah 

dirumuskannya 

o Peserta didik menganalisis masalah yang 

ditemukan dengan teori yang dipelajari hari 

ini 

o Guru berkeliling pada setiap kelompok untuk 

memberikan pengarahan – pengarahan jika 

peserta didik menemukan solusinya. 

o Peserta didik merumuskan solusi untuk 

menyelesaikan masalah terkait materi laju 

reaksi 

o Peserta didik mengkonsultasikan solusi 

alternative yang diperoleh kepada guru 

o Peserta didik memilih solusi terbaik untuk 

menyelesaikan permasalahan terkait 

pengaruh konsentrasi dan suhu berdasarkan 

arahan dari guru 
 

Mengkomunikasikan  

o Guru meminta 3 kelompok untuk 

membacakan hasil diskusi dan saran yang 

diberikan, dan 3 kelompok lainnya untuk 

menanggapi 

o Guru menilai kemampuan peserta didik 

mengkomunikasikan hasil diskusi. 

o Guru memperbaiki konsep-konsep yang 

belum tepat.  

12 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

25 menit 
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Langkah-

langkah 

Socioscientific 

Issues (SSI) 

Rincian kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

o Guru memberikan penguatan mengenai 

presentasi pada setiap kelompok  

o Guru mengkomunikasikan kepada siswa 

agar menerapkan pembelajaran hari ini 

dalam kehidupan sehari – hari agar dapat 

mengurangi permasalahan yang ada disekitar 

kita. 

 PENUTUP 

o Setiap kelompok siswa menyerahkan salah 

satu LKPD yang telah dikerjakan pada guru. 

o Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk 

menanyakan materi pembelajaran yang masih 

belum jelas. 

o Guru meminta peserta didik menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari dengan 

bimbingan guru 

o Guru menyampaikan informasi tentang 

materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya yaitu mengenai  

persamaan dan orde reaksi 

o Guru memberikan pesan untuk membaca dan 

mempelajari kembali materi yang telah 

dipelajari 

o Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam 

 

15 menit 
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Pertemuan Keempat dan Kelima (4 x 45 menit) 

Sintak 

pendekatan 

pembelajaran 

Rincian kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 Pendahuluan 

o Guru membuka kegiatan pembelajaran 

dengan mengucapkan salam 

o Guru mempersilahkan  peserta didik duduk 

dan tenang untuk  bersiap mengikuti 

pembelajaran 

o Guru mengajak peserta didik berdoa sebelum 

memulai pelajaran 

o Guru menanyakan kabar dan mengecek 

kehadiran peserta didik 

o Guru mengkondisikan kelas dan meminta 

siswa untuk merapikan kelas.  

Apersepsi 

o Siswa mereview kembali materi pada 

pertemuan sebelumnya mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi laju reaksi. 

Motivasi 

o Siswa diberikan fakta bahwa dalam 

mempelajari laju reaksi tidak selesai hanya 

dengan memahami faktor-faktor penentunya 

saja, melainkan laju reaksi akrab dengan orde 

reaksi. Langkah pertama dalam penentuan 

laju reaksi adalah menentukan terlebih dahulu 

orde reaksi. 

o Siswa diberikan informasi mengenai materi 

pembelajaran, yaitu Orde Reaksi dan 

Persamaan Laju Reaksi. 

o Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai, pendekatan pembelajaran 

 

2 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 menit 

 

 

 

4 menit 
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Sintak 

pendekatan 

pembelajaran 

Rincian kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

yang digunakan serta langkah-langkah yang 

dilakukan. 

o Guru membagi peserta didik dalam beberapa 

kelompok secara heterogen 

2 menit 

 

 

Fase 1 

(Pendekatan 

dan analisis 

masalah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2 

(Klarifikasi 

Masalah) 

 

 

 

 

KEGIATAN INTI 

Mengamati 

o Guru meminta siswa untuk membaca dan 

memahami artikel pertama yang ada pada 

LKPD terkait dengan dan orde reaksi 

persamaan laju reaksi. 

o Peserta didik diharapkan dapat mengajukan 

pertanyaan dengan rasa ingin tahu setelah 

membaca artikel.  

Menanya 

o Siswa diharapkan mengajukan pertanyaan: 

- Bagaimana menentukan orde reaksi dan 

persamaan laju reaksi ? 

- Bagaimana hubungannya konsentrasi 

terhadap orde reaksi dan persamaan laju 

reaksi ? 

o Guru membimbing siswa mengidentifikasi 

masalah. 
 

Mengumpulkan data 

o Guru mengintruksikan siswa untuk mencari 

informasi dari beberapa referensi yang 

terpercaya. 

o Guru membimbing siswa dalam memperoleh 

informasi dari berbagai sumber 

o Peserta didik mengidentifikasi informasi dari 

sumber sumber yang terpercaya 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 
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Sintak 

pendekatan 

pembelajaran 

Rincian kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3 

(Melanjutkan 

isu 

permasalahan 

sosial) 

 

 

 

 

 
 

Fase 4 

(Diskusi dan 

Evaluasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Guru meminta siswa untuk menjawab 

pertanyaan yang terdapat dalam LKPD 

terkait orde reaksi 

o Guru meminta agar beberapa kelompok 

mengkomunikasikan masalah yang mereka 

identifikasi. 

 

o Peserta didik diminta untuk membaca 

artikel ke dua yang ada dalam LKPD 

o Peserta didik diharapkan dapat mengajukan 

pertanyaan dengan rasa ingin tahu setelah 

membaca artikel.  

- Apa yang dimasksud dengan orde 

reaksi  

- Tentukan persamaan laju reaksi 

berdasarkan data percobaan 
 

Mengasosiasi 

o Peserta didik mencari berbagai alternative 

pemecahan masalah dari berbagai sumber 

seperti buku dan internet untuk mendapat 

jawaban rumusan masalah yang telah 

dirumuskannya 

o Peserta didik menganalisis masalah yang 

ditemukan dengan teori yang dipelajari hari 

o Guru berkeliling pada setiap kelompok untuk 

memberikan pengarahan – pengarahan jika 

siswa tidak menemukan solusinya. 

o Peserta didik merumuskan solusi untuk 

menyelesaikan masalah terkait orde reaksi 

pada soal 

 

 

 

 

 

 
 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 menit 
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Sintak 

pendekatan 

pembelajaran 

Rincian kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 5 

(Metarefleksi) 

o Siswa mengkonsultasikan solusi alternative 

yang diperoleh kepada guru 

o Siswa memilih solusi terbaik untuk 

menyelesaikan orde reaksi berdasarkan 

arahan dari guru 

 

Mengkomunikasikan 

o Guru meminta 3 kelompok untuk 

membacakan hasil diskusi dan saran yang 

diberikan, dan 3 kelompok lainnya untuk 

menanggapi 

o Guru menilai kemampuan peserta didik 

mengkomunikasikan hasil diskusi. 

o Guru memperbaiki konsep-konsep yang 

belum tepat.  

o Guru memberikan penguatan pada setiap 

kelompok 

o Guru mengkomunikasikan kepada siswa 

agar menerapkan pembelajaran hari ini 

dalam kehidupan sehari – hari agar dapat 

mengurangi permasalahan yang ada 

disekitar kita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 menit 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup 

o Setiap kelompok siswa menyerahkan catatan 

hasil diskusi kelompoknya pada guru. 

o Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk 

menanyakan materi pembelajaran yang masih 

belum jelas. 

o Guru meminta peserta didik menyimpulkan 

 

15 menit 
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Sintak 

pendekatan 

pembelajaran 

Rincian kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

materi yang telah dipelajari dengan 

bimbingan guru 

o Guru menyampaikan informasi tentang 

materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya yaitu mengenai  

kesetimbangan kimia 

o Guru memberikan pesan untuk membaca dan 

mempelajari kembali materi yang telah 

dipelajari 

o Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam 

 

Pertemuan Keenam (2 x 45 menit) : Posttest 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Guru memberi salam  

 Guru memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk menyiapkan kelas dan berdoa 

 Guru menjawab salam dan menanyakan kabar 

peserta didik 

 Guru melakukan absensi peserta didik 

 Guru memberikan apersepsi dengan 

mengajukan pertanyaan seputar materi yang 

telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu 

evaluasi pembeajaran (posttest) 

 Guru memeriksa kesiapan kelas (kondisi kelas, 

sarana pembelajaran) 

5 Menit 

Kegiatan Inti  Guru memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk bertanya 

80 Menit 
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Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

 Guru membagikan soal sebagai evaluasi 

 Guru mengawasi jalannya evaluasi 

pembelajaran 

Penutup  Guru meminta lembar jawaban evaluasi peserta 

didik 

 Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan 

salam 

5 Menit 

 

Mengetahui, Pekanbaru, ..................2019 

Guru Mata Pelajaran                  Peneliti 

 

 

Nissy Yuni Lugya Sari, S.Pd.                  Juli Yani   

                  NIM. 11517201445 
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KELAS XI SEMESTER II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 
 

TEORI TUMBUKAN DAN ENERGI AKTIVASI 

 

Pertemuan 1 

KELOMPOK :      

KELAS  :      

NAMA  :      

        

        

        

      
   

         Petunjuk Belajar: 

1. Bacalah buku, bahan ajar, dan 

literatur lainnya yang berkaitan 

dengan materi sebelum 

mengerjakan LKPD ini.  

2. Bekerjalah dengan teliti dan 

bertanggung jawab 

3. Jawablah pertanyaan yang ada 

dengan benar 

 

Lembar kegiatan peserta didik 

(LKPD) 

 

Tujuan Pembelajaran: 

 

 

1. Siswa dapat mengidentifikasi teori 

tumbukan yang menyebabkan 

terjadinya reaksi kimia. 

2. Melalui teori tumbukan, peserta didik 

dapat menjelaskan hubungan teori 

tumbukan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi dengan 

benar.  

3. Melalui diskusi kelompok, peserta 

didik dapat menyimpulkan grafik 

energi aktivasi dengan benar 

LAMPIRAN E1 
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            Gambar 1. Bola Biliar       gambar 2. Menumbuk padi  

 
 Pada gambar pertama, menceritakan tentang pertandingan snooker tumbukan terjadi antara 2 bola 
billiard. Ada satu kisah mengenai pertandingan snooker ini. Pada pertengahan abad ke-19 di kota Colorado 
diadakan pertandingan snooker  di suatu bar, tiba-tiba terjadi ledakan yang disebabkan oleh 2 bola biliard 
yang bertumbukan. Ledakan ini mengakibatkan terjadinya perkelahian di bar tersebut.  Apa yang 
menyebakan kedua bola billiar yang bertumbukan ini menghasilkan ledakan? Pada saat itu bola billiard 
terbuat dari celluloid ( suatu campuran dari nitrocellulose dan kapur barus). Terkadang bola billiard dilapisi 
juga dengan cat nitrocelulose. Nah jika kedua bola ini bertumbukan dengan energi yang cukup maka akan 
menyebabkan ledakan. Syukurlah bola billiard yang digunakan pada saat ini sudah tidak menggunakan 
celloluid lagi. 
 Pada gambar kedua, terlihat beberapa orang ibu-ibu sedang menumbuk padi sebelum era mesin 
penggiling padi. Para petani menggunakan lesung dan alu untuk menumbuk padi. Hal itu, bertujuan untuk 
memisahkan beras dari sekam padi. Maka, semakin besar tenaga yang digunakan untuk menumbuk, maka 
semakin cepat pula beras terpisah dari sekam padi.  
 
Sumber :  

https://istanamengajar.wordpress.com/2013/11/02/laju-reaksi/ 
Sintia Putri. LKS laju reaksi. 

 

 
 

 

1. Berdasarkan wacana tersebut, mengapa hal itu dapat terjadi dan jelaskan menurut 

pendapat mu ? 

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

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

 

2. Bagaimana hubungannya dari peristiwa pada gambar (1) dan (2) dengan teori tumbukan 

(tabrakan) ? 

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

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

 

Pendekatan dan Analisis Masalah 

Klarifikasi masalah 

https://istanamengajar.wordpress.com/2013/11/02/laju-reaksi/
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Perhatikan  gambar disamping ! 

Apa yang terjadi bila dalam suatu kolam makin banyak perahu yang 

berjalan ? Pasti akan terjadi banyak kemungkinan saling 

bertabrakan. Dan faktor apa yang mempengaruhi perahu tersebut 

salin bertabrakan ? 

 
 

 

 
 
Sabtu 06 Juli 2019, 18:53 WIB 
Haris Fadhil - detikNews 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi gambar kecelakaan mobil 

 
Jakarta - Kecelakaan terjadi di ruas Jalan Tol Tangerang arah Jakarta, tepatnya di Kunciran Km 14. 

Akibatnya, terjadi kemacetan sekitar 2 km. "Kunciran KM 16-KM 14 arah Tomang padat, ada penanganan 

kecelakaan," tulis Jasa Marga dalam akun Twitter-nya, @PTJASAMARGA, Sabtu (6/7/2019). 
 

Belum diketahui penyebab dan ada-tidaknya korban dalam kecelakaan tersebut. Saat ini petugas sedang 

berupaya mengevakuasi kecelakaan tersebut. Selain itu, kemacetan juga terjadi di Meruya Km 6 hingga 

Karang Tengah Km 10. Kemacetan kembali terjadi di Karang Tengah Km 11 hingga Kunciran Km 13+500. 

 

"Meruya KM 06-Karang Tengah KM 10 padat, kepadatan volume lalin. Karang Tengah KM 11-Kunciran KM 

13+500 padat, kepadatan volume lalin di lajur masuk atau keluar rest area," tulis Jasa Marga. 

 

Sumber : https://news.detik.com/berita/d-4613808/ada-kecelakaan-tol-kunciran-arah-tomang-macet-2-km 

 

 

 

 
 

Melanjutkan isu permasalahan sosial 
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1. Bagaimana dampak yang terjadi dari proses tabrakan mobil pada lingkungan sekitar ? jelaskan 

menurut pendapat anda ? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jelaskan teori tumbukan menurut pendapatmu ? 
 

 

 

 

 

 

 

3. Apa yang dimaksud dengan energi aktivasi, katalis, dan hubungan antara energi aktivasi dengan 
katalis? 

 

 

 

 
 

4. Tuliskan syarat-syarat terjadinya tumbukan efektif ? 
 

 

 

 

 

 

 

Diskusi dan Evaluasi 

Setelah mengetahui teori tumbukan pada peristiwa wacana tersebut, maka kita harus mengetahui 
apa saja syarat atau faktor yang menyebabkan terjadinya tumbukan. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

............................................. 
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Diskusikan dengan teman sekelompokmu ! 

 

               Reaksi A + B → C (eksoterm)     Reaksi P + Q → R (endoterm) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Grafik 1      Grafik 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hasil diskusi : 

Grafik 1  

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

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

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

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

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

Grafik 2 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Metarefleksi  

Setelah mempelajari bab ini,  informasi apa saja yang kamu peroleh? Apa saja manfaat yang 
kamu rasakan? apakah dengan mempelajari teori tumbukan dan energi aktivasi, kamu dapat 
memahami teori tumbukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Carilah informasi terkait dengan teori tumbukan, tumbukan efektif, dan energi aktivasi ! 

kemukakan informasi yang telah kalian rangkum dengan menggunakan bahasa kalian sendiri ! 
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KELAS XI SEMESTER II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

LAJU REAKSI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG  

MEMPENGARUHI LAJU REAKSI 

 
Pertemuan 2 

Kelompok :      

Kelas  :      

Nama  :      

        

        

        

       

        Petunjuk Belajar: 

1. Bacalah buku, bahan ajar, dan 

literatur lainnya yang berkaitan 

dengan materi sebelum mengerjakan 

LKPD ini.  

2. Bekerjalah dengan teliti dan 

bertanggung jawab 

3. Jawablah pertanyaan yang ada 

dengan benar 

 

Lembar kegiatan peserta didik 

(LKPD) 

 

Tujuan Pembelajaran: 

 

 

1. Melalui wacana, peserta didik dapat 

menjelaskan pengertian laju reaksi dengan 

benar.  

2. Melalui laju reaksi, peserta didik dapat 

mendeskripsikan faktor-faktor  yang 

mempengaruhi laju reaksi dengan benar.  

3. Melalui diskusi kelompok, peserta didik 

dapat menyimpulkan peranan laju reaksi 

dalam kehidupan sehari-hari  dengan benar 

LAMPIRAN E2 
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Pendekatan dan analisis masalah 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  

Ledakan bom 
 

  Gambar 2. 

  Besi berkarat 
 

 

 

 

 
 

PENYEBAB HUJAN ASAM BISA KARENA ULAH MANUSIA DAN KARENA AKTIVITAS ALAM 
 
Liputan6.com, 15 Apr 2019, 09:20 WIB 

Oleh : Rizzaq Aynur Nugroho 

 

 

 

 

Good luck 

 

 

 

Liputan6.com, Jakarta Penyebab hujan asam bisa terjadi pada umumnya adalah karena fenomena alam 
hingga ulah aktivitas manusia yang membuang limbah produksi di lingkungan terbuka. Hujan asam sendiri 
merupakan hujan yang mempunyai kadar keasaman dengan pH di bawah 5,6. Penyebab hujan asam bisa 
karena belerang atau sulfur yang merupakan pengotor dalam bahan bakar fosil serta nitrogen yang ada di 
udara ikut bereaksi dengan oksigen yang kemudian membentuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida. zat-zat 
ini berdifusi ke atmosfer hingga bereaksi dengan air untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang 
larut dan jatuh dengan air hujan asam. Hujan asam, juga disebabkan oleh beberapa faktor dari alam hingga 
dari ulah manusia. (Sumber : https://hot.liputan6.com/read/3941767/penyebab-hujan-asam-dampak-dan-
cara-pencegahannya). 

 

Pembakaran  bahan  bakar  fosil  (khususnya  dalam  mesin  kendaraan  dan  stasiun pembangkit listrik) 
menyebabkan pembentukan polutan gas yang bersifat asam seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. 
Setelah gas dibuang ke udara, gas-gas tersebut bereaksi dengan air hujan menyebabkan air hujan bersifat 

 

REAKSI KIMIA 

Ledakan bom, petasan, dan pembakaran zat 
organik merupakan reaksi kimia yang 
berjalan cepat, sedangkan proses 
pengkaratan besi, reaksi peluruhan zat 
radioaktif di alam merupakan salah satu 
reaksi yang berjalan lambat. Perbedaan hal 
tersebut terletak pada kecepatan reaksi 
atau laju reaksi. 

Apa yang dimaksud dengan laju reaksi ? 
Faktor-faktor apa yang mempengaruhi 
kecepatan reaksi ? 

 

Ilustrasi hujan asam 

https://www.liputan6.com/me/rizzaq.nugroho
https://www.liputan6.com/global/read/3873239/proses-terjadinya-hujan-dan-bentuknya-anak-geografi-wajib-tahu
https://www.liputan6.com/global/read/3873239/proses-terjadinya-hujan-dan-bentuknya-anak-geografi-wajib-tahu
https://hot.liputan6.com/read/3941767/penyebab-hujan-asam-dampak-dan-cara-pencegahannya
https://hot.liputan6.com/read/3941767/penyebab-hujan-asam-dampak-dan-cara-pencegahannya
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    Klarifikasi masalah 

asam (hujan asam). Ketika hujan asam turun ke aliran air dan danau, dapat membunuh kehidupan di 
dalamnya termasuk ikan.  
 

Ada  beberapa  kontroversi  mengenai  cara mengatasi masalah hujan asam. Kelompok pertama ilmuwan 
berpendapat bahwa masalah hujan asam merupakan masalah ringan apabiladanau dan sungai  yang 
tercemar hujan asam  dapat  diatasi  dengan menambahkan senyawa alkali (basa) untuk membantu 
memulihkan kondisi air menjadi netral. Kelompok kedua berpendapat bahwa  solusi  ini  hanya  sementara  
dan  selama  hujan  asam  terus  turun,  maka  penambahan senyawa basa  harus diterapkan kembali. 
Sebaliknya, mereka sangat berdebat untuk mengontrolpelepasan gas polutan di udara, yang akan 
mengurangi hujan asam. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan 
mendorong konservasi energi. Namun, hal tersebut akan  mengakibatkan kenaikan biaya rata-rata  
kendaraan bermotor  baru, serta pajak khusus  untuk  mendorong  konservasi  energi.  Kelompok  ketiga  
berpendapat  untuk menghilangkan gas polutan sebelum gas tersebut masuk ke atmosfer melalui proses 
ekstraksi.Namun,  ekstraksi gas-gas ini juga bisa sangat mahal, dan lagi  masyarakat  harus membayar 
untuk biaya ekstraksi ini. 

 

    

 

Ada tiga kemungkinan jalan untuk mengatasi masalah hujan asam: 

A. Tidak melakukan apa pun untuk menangani hujan asam karena masalah tersebut tidak terlalu 

serius atau dapat diselesaikan dengan mudah. 

B. Mengontrol pelepasan gas polutan dengan mengurangi pembakaran bahan bakar fosil. Mengurangi 

pembakaran bahan bakar fosil berarti kamu harus siap untuk pergi tanpa kendaraan  pribadi, atau 

kamu harus siap akan kenaikan harga kendaraan terbaru dan pajak kendaraan bermotor untuk 

mendorong konservasi energi. 

C. Mengontrol  pelepasan  gas  polutan  dengan  melakukan  ekstraksi  sebelum  mencapai atmosfer. 

Penghilangan gas ini akan membutuhkan biaya yang sangat mahal dan secara tidak langsung 

masyarakat juga akan menanggung biayanya. 

 

 

 

      Tuliskan jawabanmu di bawah ini ! 

 

 

 

 

 

Cara manakah yang akan kamu rekomendasikan untuk mengatasi hujan asam ? 

dan jelaskan menurut pendapatmu ? 
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      Melanjutkan Isu Permasalahan Sosial 

 

 
 

 

Hujan Asam Rusak Patung Tembaga di Bandung 
- detikNews 

Rabu 22 April 2009, 17:06 WIB 

 

Bandung - Kondisi geografis Bandung yang berada di daerah cekungan perparah tingkat polusi. Celakanya 
hal tersebut memicu potensi terjadinya hujan asam. Parahnya hujan asam, bisa dilihat dari rusaknya 
patung-patung tembaga di Bandung. 
Demikian dikatakan oleh Kepala Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim Dr.Thomas Djamaluddin di 
ruang kerjanya, lantai 2 kantor Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Jalan Djunjunan No 
133, Rabu (22\/4\/2009) siang. Menurut Thomas, indikator yang bisa dilihat dari terjadinya hujan asam di 
Kota Bandung adalah bercak-bercak berwarna kehijauan di patung-patung yang terbuat 
dari tembaga yang banyak tersebar di Kota Bandung. Salah satunya adalah patung pemain bola di 
pertigaaan Jalan Tamblong dan Jalan Sumatera. \\\"Kita bisa melihat di patung-patung tersebut terdapat 
bercak berwarna kehijauan. Hal itu dikarenakan adanya reaksi kimia yang diakibatkan oleh zat asam,\\\" 
terangnya. (Sumber : https://news.detik.com/berita-jawa barat/d-1119788/hujan-asam-rusak-patung-
tembaga-di-bandung) 

Selain itu, hujan asam yang terus menerus turun dapat 
menyebabkan efek negatif diantaranya mempercepat 
korosi pada logam dan hujan asam itu akan melarutkan 
struktur bangunan dan patung-patung yang terbuat dari 
marmer (kalsium karbonat). Kalsium karbonat (CaCO3) yang 
memburuk sebagai akibat dari reaksi dengan polutan sulfur 
dioksida. Kecepatan reaksi ini bergantung pada konsentrasi 
sulfur dioksida yang terkandung di udara. Dalam suasana 
tercemar di mana konsentrasi sulfur dioksida  
 yang tinggi, kalsium karbonat yang menyusun struktur bangunan dan patung-patung akan lebih cepat 
memburuk daripada di udara yang kurang tercemar. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

1. Dari artikel yang telah kalian baca, Masalah apa saja yang kalian temukan dalam artikel tersebut?  

 

 

 

 

 

Diskusi dan Evaluasi 

Setelah mengetahui dampak dari hujan asam yang disebabkan oleh ulah manusia, maka sebaiknya kita dapat 
mengatasi masalah tersebut dengan beberapa cara yang telah kalian diskusikan. 

 

https://news.detik.com/berita-jawa%20barat/d-1119788/hujan-asam-rusak-patung-tembaga-di-bandung
https://news.detik.com/berita-jawa%20barat/d-1119788/hujan-asam-rusak-patung-tembaga-di-bandung
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Pendekatan dan analisis masalah 

2.  Berdasarkan masalah yang telah kalian temukan, manakah masalah yang berkaitan dengan laju reaksi?  
 

 

 

 

 
 

 

 

3.  Dari masalah yang telah kamu identifikasi, bagaimana hubungan konsentrasi terhadap laju reaksi? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Terkait dengan materi konsentrasi, jika dua larutan berbeda dengan konsentrasi tertentu direaksikan, 
apa yang harus dilakukan agar reaksi berjalan cepat ?  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Makanan Beku, Amankah ? 

 

Tak  hanya  variasi  makanan  saja  yang  terus  berkembang  dari  hari  ke  hari,  namun teknologi 
dalam pengolahan pangan pun semakin  maju. Para ahli nutrisi bersama dengan ahli pangan saling bekerja 
sama untuk menyajikan  makanan yang sehat dan terasa enak bagi para konsumen. Salah satu jenis 
makanan  yang mendapat sentuhan teknologi adalah makanan beku. Proses pembekuan makanan pada 
suhu rendah ini bertujuan untuk mengurangi laju pembusukan makanan dengan menghambat aktivitas 
baketri, sehingga makanan menjadi lebih tahan lama. Ada begitu banyak jenis makanan beku yang bisa 
Anda temukan hari ini. Mulai dari daging segar yang dibekukan, daging olahan dan sayuran. Sebenarnya di 
balik hal ini, tersimpan pro dan kontra tentang  makanan beku. Selama ini beredar informasi bahwa 
makanan beku diragukan keamannya. Disisi lain, membekukan makanan dianggap sebagai salah satu solusi 
mengurangi sampah atau limbah makanan. Kesalahpahaman ini masih terus terjadi di masyarakat. 
Makanan jenis ini dianggap kurang bermanfaat dan kurang sehat dibandingkan dengan yang masih segar 
karena telah melewati proses yang cukup panjang, diberi  bahanbahan sintetis, dan pengawet. Karena 
itulah kenapa hingga sekarang banyak perdebatan yang sulit sekali untuk ditengahi. Banyak kalangan yang 
menilai bahwa makanan beku minim akan nutrisi. 
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    Klarifikasi masalah 

      Melanjutkan Isu Permasalahan Sosial 

     

 

 
 

  Masalah apa saja yang kalian temukan dalam wacana? 

 

 

 

 

 
  

Dari masalah yang telah kamu identifikasi, faktor apa yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan 
wacana tersebut ? 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Food Standards Agency telah menemukan 43 persen orang percaya makanan hanya dapat  dibekukan 
pada saat makanan tersebut dibeli. Sedangkan 38 persen orang mengatakan hal itu berbahaya jika 
membekukan daging setelah dimasak. Lalu 36 persen orang berpikir makanan  bisa dibuang dan menjadi 
tidak aman ketika dibekukan. Sementara 31 persen Mengorganisasikan siswa untuk belajar. Di Inggris, 
tujuh juta ton bahan makanan dibuang setiap tahun dan lebih dari setengahnya  bisa saja dimakan. Food 
Standards Agency mengatakan pada publik bahwa pembekuan makanan bisa meminimilasir sampah 
makanan, juga untuk membantu melunturkan mitos mengenai keamanan makanan beku. 

Ahli gizi, Emilia E. Achmadi, mengungkapkan bahwa makanan yang disimpan dengan cara dibekukan 
tidak menjamin akan menghilangkan nilai gizi dari suatu bahan makanan. “Justru, dengan disimpan 
dibawah suhu yang rendah akan menghambat pertumbuhan jamur atau bakteri dibandingkan dengan 
makanan yang dibiarkan di ruangan terbuka,” Selain itu, menurut Emilia, penyimpanan makanan dengan 
dibekukan juga dapat menambah masa kesegaran dari makanan itu sendiri. Maka, pernyataan mengenai 
makanan frozen bukanlah yang segar, Emilia menegaskan hal tersebut tidak benar. “Makanan yang 
dibekukan bisa saja lebih segar dibandingkan makanan pada suhu ruangan. Mengapa? Karena itu tadi. 
Proses pembekuan makanan akan menghambat pertumbuhan jamur atau bakteri, sehingga kesegarannya 
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Metarefleksi 

bisa terjaga lebih lama,” ucap Emilia. Sumber : https://gaya.tempo.co/read/1087245/makanan-beku-lebih-
sehat-dari-makanan-biasa-ini-kata-ahli-gizi/full&view=ok 
 

 

 

 
 

 

 
 

Berdasarkan masalah yang telah kalian temukan, manakah masalah yang berkaitan dengan laju reaksi? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari  masalah  yang  telah  kamu  identifikasi,  bagaimana  hubungan  suhu  terhadap  laju  
reaksi? 

 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan  keuntungan  dan  kerugian  yang  ditimbulkan  dari  makanan  beku,  menurut Anda 
apakah makanan beku merupakan pilihan yang terbaik? Jelaskan dan pertimbangkan keputusan Anda 
dan diperkuat dengan menambahkan informasi dari sumber lain untuk mendukung jawaban Anda 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Setelah mempelajari bab ini,  informasi apa saja yang kamu peroleh? Apa saja manfaat yang kamu 
rasakan? apakah dengan mempelajari faktor-aktor yang mempengaruhi laju reaksi, mempengaruhi 
perilakumu dalam memilih mengosumsi makanan beku ataupun mengatasi dari dampak hujan 
asam ? Tuliskanlah jawabanmu pada selembar kertas! 

 

Diskusi dan Evaluasi 

Setelah mengetahui keamanan dari frozen food, apakah sehat untuk dikonsumsi bagi tubuh atau sebaliknya. 
Maka kita harus mengurangi mengosumsi makanan beku, karena akan memperlambat proses pembusukan 
pada makanan dan tahan lama. 
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https://gaya.tempo.co/read/1087245/makanan-beku-lebih-sehat-dari-makanan-biasa-ini-kata-ahli-gizi/full&view=ok
https://gaya.tempo.co/read/1087245/makanan-beku-lebih-sehat-dari-makanan-biasa-ini-kata-ahli-gizi/full&view=ok
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KELAS XI SEMESTER II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG  

MEMPENGARUHI LAJU REAKSI 

 
Pertemuan 3 

 

Kelompok :      

Kelas  :      

Nama  :      

        

        

        

       

        Petunjuk Belajar: 

1. Bacalah buku, bahan ajar, dan 

literatur lainnya yang berkaitan 

dengan materi sebelum 

mengerjakan LKPD ini.  

2. Bekerjalah dengan teliti dan 

bertanggung jawab 

3. Jawablah pertanyaan yang ada 

dengan benar 

 

Lembar kegiatan peserta didik 

(LKPD) 

 

Tujuan Pembelajaran: 

 

1. Peserta didik dapat 

merancang dan melakukan 

eksperimen faktor-faktor 

yang mempengaruhi laju 

reaksi 

2. Peserta didik dapat 

mendeskripsikan pengaruh 

luas permuakaan dan katalis 

berdasarkan dat percobaan 

LAMPIRAN E3 
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Pendekatan dan analisis masalah 

 

 

 

Karbit untuk Mempercepat Pematangan Buah-buahan, 
Amankah? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sebuah survei oleh CAP (Consumers Association of Penang) menunjukkan bahwa masyarakat  
Malaysia mengkonsumsi buah beracun yang matang menggunakan bahan kimia berbahaya, kalsium 
karbida (karbit). Hal ini menimbulkan risiko kesehatan yang besar kepada konsumen. Kalsium karbida 
memiliki sifat yang menyebabkan kanker dan mampu menyebabkan gangguan neurologis. Hal ini dapat 
mengakibatkan kesemutan, mati rasa dan neuropati perifer. Jika ibu hamil mengkonsumsi buah matang 
dengan karbit, anak-anak yang lahir dapat berkembang secara abnormal. Penggunaan kalsium karbida 
tidak hanya beracun kepada konsumen, juga dapat membahayakan orang-orang yang menanganinya. Hal 
ini mempengaruhi sistem saraf, sehingga sakit kepala, pusing, gangguan mood, mengantuk, gangguan 
mental dan kejang pada basis jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan 
kehilangan memori dan edema serebral. 

Penggunaan karbit dari kalsium karbida untuk mematangkan buah-buahan sangat berbahaya bagi 
tubuh manusia dimana kalsium karbida juga mengandung jejak arsenik dan fosfor. Praktek pematangan 
buah menggunakan karbit dilarang di banyak negara lain tetapi masih bebas digunakan di negara-negara 
berkembang di Asia seperti Malaysia dan Indonesia. Dalam  survei yang dilakukan CAP menemukan petani 
buah dan grosir yang merajalela menggunakan gas karbit untuk mematangkan berbagai buah-buahan 
seperti pisang, mangga, nanas dan pepaya. Kalsium karbida juga mudah tersedia di toko-toko pedesaan. 
Pada kemasannya menunjukkan gambar dari berbagai buah-buahan yang dapat matang dengan kalsium 
karbida. 
 
Sumber :  
http://intisari.grid.id/Techno/Science/Amankah-Pisang-Karbitan  
https://manadosehat.com/bahaya-pisang-karbitan-bagi-tubuh/ 
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    Klarifikasi masalah 

      Melanjutkan Isu Permasalahan Sosial 

  

 

   

 

Masalah apa saja yang kalian temukan dalam wacana ? 

 

 

 

 

 

       Tuliskan jawabanmu di bawah ini ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para petani buah menggunakan sekitar 200 gram kalsium karbida untuk mematangkan 30 kilogram 
mangga. Kalsium karbida dibungkus kertas koran dan ditempatkan dalam sebuah kotak  tertutup  diisi  
bersama  dengan  mangga  atau  buah  lain  yang  ingin  dipercepat  proses pematangannya.Seorang 
penjual  pisang goreng  mengatakan dia membeli pisang yang belum matang murah dari pohon yang rusak 
dan kemudian pisang ditempatkan dalam sebuah kotak bersamasama dengan beberapa blok kalsium 
karbida. Dalam waktu 24 jam semua pisang akan matang pada waktu yang bersamaan. 
 Dalam kondisi alami, buah-buahan bisa matang oleh aksi hormon pematangan pada buah  yang  
menghasilkan  etilen  alami.  Penggunaan  kalsium  karbida  berbahaya  karena menghasilkan gas asetilena 
yang mudah terbakar dan meledak bahkan pada konsentrasi rendah dibandingkan dengan etilen. Ketika  
kalsium  karbida  digunakan  untuk  pematangan  buatan,  reaksi  kimia  terjadi karena kadar air dalam 
buah. Panas dan gas asetilena diproduksi  untuk mempercepat  proses pematangan.  Namun, buah matang 
dengan kalsium karbida lembut dan memiliki kulit/warna kulit  yang  baik  tapi  miskin  dalam  rasa.  
Mereka  juga  memiliki  waktu  bertahan  yang  lebih pendek.  Sebuah  pisang  yang  matang  secara  buatan  
akan  menyajikan  kulit  luar  berwarna kuning, tetapi daging di dalamnya mungkin tidak matang dan tetap 
hijau dan mentah.  

Berdasarkan  masalah  yang  telah  kalian  temukan,  manakah  yang  berkaitan  
dengan  laju reaksi ? 

reaksi? 
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Selama pematangan alami, dalam perubahan biokimia terjadi degradasi klorofil seperti, biosintesis  
karotenoid  (antioksidan,  sistem  kekebalan,  agen  anti-kanker),  antosianin (antioksidan  kuat), minyak 
esensial, dan  komponen rasa dan aroma. Tapi semua perubahan kimia  yang meningkatkan kualitas buah  
ini akan  hilang dengan pematangan buatan. Selain beracun, buah yang matang secara buatan juga kurang 
bergizi.  
 Di India penggunaan kalsium karbida untuk menginduksi pematangan buah dilarang di bawah 
Badan Pencegahan Tindakan Pemalsuan Makanan, dan pelaku yang bertanggung jawab akan  menghadapi 
hukuman  penjara enam bulan dan denda.  Namun, di beberapa wilayah di India masih ditemukan secara 
bebas penggunaan kalsium karbida untuk pematangan buah.Mengingat efek racun dari buah yang matang 
secara buatan oleh kalsium karbida, CAP meminta  Kementerian  Kesehatan  dan  Kementerian  Pertanian  
dan  Industri  Primer  untuk melarang penggunaannya. 
 

Sumber : https://www.consumer.org.my/index.php/food/safety/502-ban-the-use-of-carbide-gas-toripen-

fruits. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1. Dari  masalah  yang  telah  kamu  identifikasi,  apa  yang  dimaksud  dengan  katalis ?  Lalu  

bagaimana pengaruh katalis terhadap laju reaksi? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jelaskan mengapa katalis dapat mempercepat reaksi dan bagaimana peranan katalis dalam 

mempercepat laju reaksi ? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Diskusi dan Evaluasi 

Setelah mengetahui dampak dari pematang buah (kalsium karbida), maka dalam mengosumsi 

buah-buahan memilih dengan cermat dan hati-hati. Kita tidak perlu terlalu khawatir atau takut 

secara berlebihan.  Selain itu, kita perlu mencari solusi untuk menghindari penggunaan karbit  

pada pematangan buah. 
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Pendekatan dan analisis masalah 

3. Berdasarkan  keuntungan  dan  kerugian  yang  ditimbulkan  dari  penggunaan  karbit  

untuk mempercepat pematangan buah, menurut Anda apakah pemerintah Indonesia juga 

harus mempertegas  pelarangan  penggunaan  karbit?  Jelaskan  menurut pendapat anda 

dengan menambahkan informasi dari sumber lain untuk mendukung jawaban Anda 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tuliskan 5 contoh katalis dalam kehidupan sehari-hari ?  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

LEDAKAN DEBU DI PABRIK GULA 
 

 Dalam industri tertentu luas permukaan yang besar dari serbuk halus dan debu dapat menjadi 
masalah. Kebanyakan orang awam tidak menyadari bahwa debu dapat bersifat sangat eksplosif (mudah 
meledak).  Seperti ledakan yang terjadi di pabrik gula Imperial di Georgia pada tanggal 2 Februari 2008 dan 
menewaskan puluhan orang pekerjanya.  Ledakan ini dianggap sebagai kecelakaan industri terparah 
selama 14 tahun terakhir. Ledakan yang massive itu  menghancurkan seluruh  bagian dari pabrik gula, 
merusak  tiang-tiang  utama  baja  dan memperlihatkan rangka dan pondasi pabrik. Enam orang tewas, dua 
puluh di rawat karena luka bakar hebat. Kejadian di pabrik Imperial Sugar  Company  itu  menjadi fokus 
dunia internasional. Hal ini karena para ahli percaya bahwa yang memicu dan menyebabkan ledakan itu 
adalah akumulasi dari debu gula. 
 Salah satu dari sifat gula itu adalah mudah terbakar. Sebetulnya sifat gula yang mudah terbakar  ini  
bukanlah  sesuatu  yang  luar  biasa.  Pada  prinsipnya  semua  bahan  organik dapat terbakar. Tapi agar 
sebuah ledakan dapat terjadi, perlu keterlibatan beberapa faktor. Seluruh prosses dipicu oleh adanya 
oksigen. Karena pertikel debu yang beterbangan bercampur dengan udara, maka interaksi dengan oksigen 
akan semakin mudah dan menghasilkan ledakan.Kekuatan ledakan tergantung pada luas ruang. Reaksi 
berantai yang terjadi dari debu yang terbakar akan memproduksi energi. Hal ini  menyebabkan tekanan 
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    Klarifikasi masalah 

LEMBAR KERJA PROYEK SISWA 

dan  memperbesar volume udara. Jika fenomena ini terjadi lebih cepat dari pada proses terbentuknya 
nyala, hal ini akan menyebabkan ledakan. 

    

 

  

    Kegiatan Percobaan (Pengaruh Luas Permukaan terhadap Laju Reaksi) 

Tujuan    : untuk menyelidiki pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi 

 

Alat dan Bahan  : 

Tabel 1 daftar alat dan bahan percobaan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi 
 

No Nama Alat Jumlah  Nama Bahan 

1 Gelas kimia 100 mL 3 buah Aquades 

2 Gelas ukur 100 mL 1 buah Gula halus 2 gram 

3 Spatula   1 buah Gula pasir 2 gram 

4 stopwatch 3 buah Gula batu 2 gram  

5 Neraca digital 1 buah  

6 Batang pengaduk 1 buah  

 

Cara kerja : 

1. Isilah 3 gelas kimia masing-masing sebanyak 50 mL air 

2. Masukkan gula pasir sebanyak 2 gram ke dalam gelas kimia yang berisi air 

3. Aduk dan catat waktu menggunakan stopwatch yang diperlukan untuk melarutkan gula 

tersebut 

4. Ulangi langkah tersebut menggunakan gula batu dan gula pasir yang ditumbuk halus. 

5. Catatlah hasil pengamatan anda ke dalam tabel pengamatan. 

 

Hasil pengamatan :  

Tabel 2 hasil pengamatan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi 
 

Perc  Bentuk Gula  
Waktu 

(detik) 
Pengamatan 

1 Gula halus   +   

2 Gula pasir    +   

3 Gula batu     +   
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      Melanjutkan Isu Permasalahan Sosial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar Akibat ledakan di pabrik gula Imperial 
 

Hal yang juga menentukan terjadinya ledakan adalah faktor ukuran partikel debu. Para ahli 
menyebutkan, ukuran partikel debu yang bersifat volatile (mudah menguap) adalah 420 mikron (0,042 
cm). Ukuran ini terdengar sangat kecil, namun sesungguhnya ukuran ini memiliki luas permukaan empat 
kali lebih besar dari rata-rata ukuran partikel garam dapur. Juga  tidak  dibutuhkan debu yang sangat 
banyak  untuk  menyebabkan  terjadinya ledakan. Menurut NFPA (Natioanl Fire Protection Association) 
jumlah debu yang dibutuhkan hanya 5% dari luas permukaan suatu ruangan untuk menghasilkan ledakan 
yang signifikan(Chemical Safety Board).  

AS Chemical Safety Board, dalam laporan draft akhir yang dirilis pada 24 September 2009 mengatakan 
bahwa ledakan yang terjadi disebabkan pelepasan gula secara terus menerus dari peralatan pengumpul 
debu, konveyor, dan peralatan penanganan gula yang tidak dirancang dan dipelihara dengan memadai. 
Penanganan yang tidak memadai memungkinkan debu gula yang sangat mudah terbakar dan butiran gula 
pasir membesar di seluruh tempat  (kilang) penyaringan gula tersebut. Ledakan pertama terjadi di dalam 
conveyor gula yang terletak di bawah dua kilang besar penyimpan gula. Debu gula di dalam konveyor 
tertutup kemungkinan besar mulai terbakar oleh suhu yang terlalu tinggi, dan mulai menyebar ke debu 
gula yang terakumulasi dan tumpahan gula yang terletak pada peralatan, lantai, dan permukaan horizontal 
lainnya.  
Sumber: 
xa.yimg.com/kq/groups/73471151/787455275/name/irine  
http://healthsafetyprotection.com/dust-explosion/ 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

  Masalah apa saja yang kalian temukan dalam wacana? 
 

 

 

 

 

Diskusi dan Evaluasi 

Setelah mengetahui keamanan dari ledakan debu pabrik. Dimana, disebabkan oleh ukuran partikel debu yang 
sangat menurun sehingga luas permukaannya membesar. Maka kita harus mengetahui peranan luas 
permukaan pada laju reaksi. 
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Metarefleksi 

Berdasarkan masalah yang telah kalian temukan, manakah masalah yang berkaitan dengan laju reaksi ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dari masalah yang telah kamu identifikasi, bagaimana hubungan luas permukaan terhadap laju reaksi? 

 

 

 

 

 

 
 

Menurut pendapat Anda, apa  yang harus dilakukan agar kejadian ledakan akibat debu di pabrik   

seperti yang terjadi dalam artikel tidak terulang kembali ? Jelaskan dengan menambahkan informasi  

dari sumber lain untuk mendukung jawaban Anda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Good luck  

Setelah mempelajari bab ini,  informasi apa saja yang kamu peroleh? Apa saja manfaat 
yang kamu rasakan? apakah dengan mempelajari faktor-aktor yang mempengaruhi laju 
reaksi, mempengaruhi perilakumu dalam memilih mengonsumsi buah-buahan yang 
pematangannya dengan karbit ataupun mengatasi dari dampak ledakan debu pabrik 
gula ? Tuliskanlah jawabanmu pada selembar kertas! 
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KELAS XI SEMESTER II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

ORDE REAKSI DAN PERSAMAAN LAJU REAKSI 

 

Pertemuan 4 

Kelompok :      

Kelas  :      

Nama  :      

        

        

        

       

        Petunjuk Belajar: 

1. Bacalah buku, bahan ajar, dan 

literatur lainnya yang berkaitan 

dengan materi sebelum 

mengerjakan LKPD ini.  

2. Bekerjalah dengan teliti dan 

bertanggung jawab 

3. Jawablah pertanyaan yang ada 

dengan benar 

 

Lembar kegiatan peserta didik 

(LKPD) 

 

Tujuan Pembelajaran: 

1. Peserta didik dapat 

mengungkapkan persamaan laju 

reaksi 

2. Peserta didik dapat menentukan 

orde reaksi berdasarkan data 

percobaan/eksperimen. 

3. Melalui diskusi kelompok, 

peserta didik dapat 

menyimpulkan persamaan laju 

reaksi dan menentukan orde 

reaksi 

LAMPIRAN E4 
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 Pendekatan dan analisis masalah 

    Klarifikasi masalah 

 

 

Bacalah wacana di bawah ini dengan cermat dan tandai kalimat yang merupakan masalah dalam wacana 
tersebut! 
 Setiap reaksi kimia melibatkan komponen-komponen berupa pereaksi dan hasil reaksi serta 
dipengaruhi oleh laju reaksi. Reaksi kimia yang kita amati berlangsung dengan laju yang berbeda-beda. Ada 
yang berlangsung sangat cepat, misalnya pembakaran kertas, bom, atau kembang api/petasan. Namun, 
ada pula yang berlangsung sangat lambat, misalnya proses pembentukan bahan bakar fosil dan perkaratan 
besi di lingkungan yang tidak terpapar hujan asam. 
 

 

 

 

 

 

 

 Melihat fenomena tersebut, tentu kalian bertanya mengapa hal tersebut terjadi ? Tentu kalian 
mengingat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi reaksi. Konsentrasi  merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pada saat reaksi berlangsung, konsentrasi zat pereaksi dan zat hasil 
reaksi akan mengalami perubahan. Perubahan konsentrasi pereaksi maupun hasil reaksi dapat terjadi 
secara cepat, tetapi ada juga yang lambat. Berdasarkan materi yang telah kalian pelajari dinyatakan bahwa 
semakin besar konsentrasi pereaksi maka makin cepat reaksi berlangsung. Hal ini disebabkan semakin 
besar  konsentrasi  berarti  jarak  antarmolekul akan semakin  rapat/padat, sehingga semakin 
banyak/mudah terjadi tumbukan yang menghasilkan reaksi, sehingga laju reaksi juga semakin cepat. 
 Dengan  mengetahui  pengaruh  konsentasi  terhadap  laju  reaksi  maka  kita  dapat menentukan  
sejauh mana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi melalui perhitungan secara matematis. Salah satu 
cara mengkaji secara matematis pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi ialah dengan 
menentukan orde reaksinya. (Sumber : www.academia.edu) 
 

     

 

 

Masalah apa saja yang kalian temukan dalam wacana? Buatlah rumusan masalah yang Anda temukan 
dalam bentuk pertanyaan ? 

 

 

 

 

 

http://www.academia.edu/
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      Melanjutkan Isu Permasalahan Sosial 

 

 

       Tuliskan jawabanmu di bawah ini ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABUN BELERANG 

Belerang  adalah  salah  satu  unsur  kimia  yang  tidak  termasuk  
dalam  kelompok mineral logam. Belerang dalam tabel periodik 
disebut dengan sulfur dengan simbol S. Belerang yang masih murni 
bisa ditemukan pada sumber lingkungan  yang dekat dengan 
gunung berapi atau gunung berapi yang sudah tidak aktif. Hal ini 
disebabkan karena  adanya  sumber  gas  hidrogen  sulfida  yang  

dibentuk  dari  bagian  bawah permukaan bumi dan terpengaruh oleh oksigen. Belerang sangat luas 
penggunaanya dan  masih  merupakan  salah  satu  bahan  terapeutik  yang  terbaik  dan  paling  luas 
digunakan  dalam  berbagai  gangguan  keratin  kulit.  Di  dalam  kosmetik,  sulfur koloidal  digunakan  
dalam  pengobatan  jerawat,  ketombe.  Pengobatan  jerawat menggunakan  belerang  merupakan  cara  
tradisional  yang  sudah  ada  sejak  dulu. Melihat  fakta  manfaat  yang  cukup  baik  bagi  kulit  tersebut  
banyak  ilmuwan  yang melakukan  observasi  dan  melakukan  penelitian  dan  mengembangkan  produk 
kosmetik  yang  mengandung  belerang  salah  satunya  adalah  sabun  belerang. Walaupun  memiliki  
manfaat  bagi  kulit,  akan  tetapi  penggunaan  belerang  dalam takaran  berlebihan  juga  sangat  tidak  
disarankan.  Seorang  ilmuwan  berencana memproduksi belerang (S) secara massal dengan cara 
mereaksikan larutan natrium tiosulfat dan larutan HCl sesuai persamaan reaksi berikut.  
 

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

Sesuai  prinsip  ekonomi,  efiseinsi  waktu   dengan  hasil  yang  besar  dalam memproduksi  belerang  
sangat  diperhatikan.  Sesuai  tujuan  hal  ini,  ilmuwan melakukan  penelitian  pengaruh  konsentrasi  
reaktan  terhadap  laju  reaksi.  Hasil penelitian disajikan pada tabel 1. 
 

Tabel 1. Hasil investigasi Na2S2O3 dan HCl terhadap waktu 
Perc Na2S2O3 HCl Waktu (sekon) 

1 0,20 M 2,0 M 30,48 

2 0,15 M 2,0 M 37,71 

3 0,10 M 2,0 M 60,57 

4 0,05 M 2,0 M 110,29 

5 0,20 M 2,0 M 24,71 
 

Sumber : Prof. Sri Rahayu, M.Ed., Ph.D adalah Guru Besar di Jurusan FMIPA Universitas Negeri Malang. 
 

Berdasarkan  masalah  yang  telah  kalian  temukan,  Bagaimana hubungan laju 
reaksi dengan konsentrasi dan orde reaksi ? 
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1. Berdasarkan wacana tersebut, apakah ada dampak jika kita menggunakan sabun belerang secara terus 
menerus bahkan secara berlebihan ? 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

2. Apa yang kalian ketahui tentang orde reaksi ? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

3. Berdasarkan tabel pada wacana tersebut, tentukan : 
a) Orde reaksi Na2S2O3 dan HCl 
b) Persamaan laju reaksi (v) 
c) Orde reaksi total 
d) Tetapan laju reaksi (k)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi dan Evaluasi 

Setelah mengetahui reaksi kimia yang terjadi di lingkungan sekitar, baik itu terjadi secara cepat 
maupun lambat, seperti kembang api dan perkaratan besi. Selain itu, penggunaan sabun belerang 
yang berlebihan juga sangat tidak baik. Maka kita harus mengetahui peranan laju reaksi dan orde 
reaksi yang ada disekitar kita 
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Metarefleksi 

4. Buatlah grafik berdasarkan perhitungan orde reaksi yang diperoleh! 

a) Grafik orde reaksi HCl 

b) Grafik orde reaksi Na2S2O3 

 

 

 

 

 

5. Berikut data percobaan untuk reaksi : 

A2 (g)  +  2C (g)     →   2AC (g) 

Perc [A2]  [C] Laju reaksi (V) 

1 0,1 M 0,1 M 2 M/s 
2 0,1 M 0,2 M 8 M/s 

3 0,2 M 0,1 M 16 M/s 

Tentukan : 

a) Orde reaksi terhadap A dan C 

b) persamaan laju reaksi (v) 

c) harga dan satuan jenis reaksi (k) 

d) laju reaksi apabila konsentrasi A2 = 0,25 M dan konsentrasi C = 0,75 M  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah mempelajari bab ini,  informasi apa saja yang kamu peroleh? Apa saja manfaat yang kamu 
rasakan? apakah dengan mempelajari faktor-aktor yang mempengaruhi laju reaksi, kamu dapat 
memahami peranan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. 
 
Apa yang dapat kalian simpulkan mengenai materi yang telah kita pelajari pada sub-bab ini ? 

 

 

Berdiskusilah dengan teman 

sekelompokmu untuk menganalisis 

pertanyaan diatas! 
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VALIDASI AHLI TERHADAP INSTRUMEN TES KEMAMPUAN 

LITERASI SAINS SISWA PADA MATERI LAJU REAKSI 

 

Nama Validator : 

Keahlian  : 

Unit Kerja  : 

Petunjuk  : 

1. Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu, berilah tanda centang (√ ) pada kotak 

yang tersedia dengan skala penilaian sebagai berikut : 

4 = Sangat baik  

3 = Baik 

2 = Kurang baik 

1 = Tidak baik 

2. Jika ada yang perlu dikomentari atau disarankan, mohon tulis pada bagian 

komentar/saran atau langsung pada lembar instrumen penilaian 

No Indikator Validasi 
Nilai Validasi 

4 3 2 1 

1. Keterkaitan soal dengan indikator     

2. Ketepatan penggunaan kata/bahasa     

3. Soal tidak menimbulkan penafsiran ganda     

4. Kejelasan yang diketahui dan yang ditanyakkan soal     

 

Kesimpulan penelitian secara umum terhadap instrumen*. 

a. Layak digunakan 

b. Layak digunakan dengan perbaikan 

c. Tidak layak digunakan 

Komentar/Saran : 

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

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

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

*Lingkari pilihan jawaban  

Pekanbaru, ......................... 2019 

Validator  

 

 

Neti Afrianis, M.Pd. 

NIP. 2023068701 

LAMPIRAN F1 
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VALIDASI AHLI TERHADAP INSTRUMEN TES KEMAMPUAN 

LITERASI SAINS SISWA PADA MATERI LAJU REAKSI 

 

Nama Validator : 

Keahlian  : 

Unit Kerja  : 

Petunjuk  : 

1. Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu, berilah tanda centang (√ ) pada kotak 

yang tersedia dengan skala penilaian sebagai berikut : 

4 = Sangat baik  

3 = Baik 

2 = Kurang baik 

1 = Tidak baik 

2. Jika ada yang perlu dikomentari atau disarankan, mohon tulis pada bagian 

komentar/saran atau langsung pada lembar instrumen penilaian 

No Indikator Validasi 
Nilai Validasi 

4 3 2 1 

1. Keterkaitan soal dengan indikator     

2. Ketepatan penggunaan kata/bahasa     

3. Soal tidak menimbulkan penafsiran ganda     

4. Kejelasan yang diketahui dan yang ditanyakkan soal     

 

Kesimpulan penelitian secara umum terhadap instrumen*. 

d. Layak digunakan 

e. Layak digunakan dengan perbaikan 

f. Tidak layak digunakan 

Komentar/Saran : 

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

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

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

*Lingkari pilihan jawaban  

Rokan Hulu, ......................... 2019 

Validator  

 

 

Nissy Yuni Lugya Sari, S.Pd. 

 

LAMPIRAN F2 
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KISI-KISI INSTRUMEN SOAL UJI COBA LITERASI SAINS 

Mata Pelajaran  : Kimia 

Pokok Bahasan : Laju Reaksi 

Jumlah Soal  : 14 butir 
 

No 

Kompetensi 

literasi 

sains 

Sub 

indikator 

Indikator 

pembelajaran 

Indikator 

soal 

Ranah  

kognitif 
Soal  Kunci jawaban 

No 

soal 

1. Menjelaskan 

fenomena 

ilmiah 

Menerapkan 

pengetahuan 

yang sesuai 

Mendeskripsikan 

penerapan laju 

reaksi dalam 

kehidupan 

sehari-hari  

Diberikan 

data hasil 

percobaan, 

siswa 

dapat 

mnentukan 

orde reaksi 

dan 

persamaan 

laju 

reaksinya  

C4 HCl dengan larutan Na2S2O3. Adapun data 

hasil percobaannya adalah sebagai berikut. 
 

Perc 
HCl 

(M) 

Na2S2O3 

(M) 

Laju 

(M/s) 

1 0,1 0,1 1x10
-3

 

2 0,2 0,1 12x10
-3

 

3 0,3 0,2 18x10
-3

 

4 0,2 0,3 12x10
-3

 
 

Berdasarkan data tersebut, tentukan: 

a.  Orde reaksi terhadap HCl dan  

 Na2S2O3 

b.  Persamaan laju reaksinya 

 

a. Orde reaksi 

Percobaan 2 dan 1 

  

  
 (

[   ] 

[   ] 
)
 

  

        

        
 = (

   

   
)
 

 

 4 = (2)
x 

    = 2 

Percobaan 4 dan 2 

  

  
 (

[       ] 

[       ] 
)
 

  

       

       
 = (

   

   
)
 

 

 1 = (3)
y 

    = 0 

b. persamaan  

V = k [HCl]
2
 [Na2S2O3]

o 

1 

Menyajikan cara 

menyikapi 

pembuangan gas 

Diberikan 

suatu 

wacana, 

C4 Konverter katalitik digunakan untuk 

mengurangi polusi udara akibat gas buang 

kendaraan yang berbahaya. Gas buang 

Konverter katalitik biasanya 

dipasang pada sistem buangan gas 

kendaraan. Dalam riset-riset yang 

2 

LAMPIRAN G 



159 
 

No 

Kompetensi 

literasi 

sains 

Sub 

indikator 

Indikator 

pembelajaran 

Indikator 

soal 

Ranah  

kognitif 
Soal  Kunci jawaban 

No 

soal 

kendaraan siswa 

dapat 

menyikapi 

masalah 

pembuang

an gas 

kendaraan 

pada 

konverter 

katalitik  

kendaraan seperti karbon monoksida (CO), 

nitrogen monoksida (NO), nitrogen dioksida 

(NO2), dan sisa hidrokarbon yang tidak 

terbakar dapat menimbulkan dampak bagi 

kesehatan atau lingkungan. Gas CO dapat 

meracuni darah jika terhirup manusia, 

sementara dua gas lainnya dapat membentuk 

lubang pada ozon serta menghasilkan hujan 

asam. Dari pernyataan tersebut, bagaimana 

cara kerja dari konverter katalitik dalam 

kendaraan dan mengapa ia bisa 

meminimalisir gas buang kendaraan yang 

berbahaya bagi lingkungan ? 
 

telah dilakukan, ditemukan bahwa 

untuk mengurangi racun, maka 

perlu diusahakan adanya reaksi 

antara gas CO dan gas NO yang 

melewati konverter katalitik akan 

bereaksi membentuk N2 dan CO2, 

serta reaksi antara gas NO2 

dengan hidrokarbon. Reaksi 

tersebut hanya dapat terjadi pada 

suhu yang sangat tinggi. 

Sementara dalam suhu yang tinggi 

pada mesin kendaraan tidak dapat 

bekerja efektif. Oleh karena itu, 

penelitian menyebutkan bahwa 

perlu adanya katalis yang dapat 

mempercepat reaksi yang 

dimaksud pada suhu yang rendah. 

Katalis itulah yang disebut dengan 

konverter katalitik. Katalitik 

konverter terdapat dalam knalpot 

kendaraan, yang terbuat dari 

katalis platina dan rhodium. Saat 

gas buang menyentuh konverter 

katalitik, maka terjadilah reaksi 

kimia berupa penghilangan 

beberapa zat berbahaya. 

Mendeskripsikan 

penerapan laju 

reaksi dalam 

kehidupan 

Diberikan 

teks, siswa 

dapat 

menentuka

C2 Ketika seorang ayah membeli obat di apotik 

untuk anaknya yang sakit dan menceritakan 

keluhan yang sedang diderita oleh sang anak 

kepada dokter. Obat yang dibutuhkan oleh 

Faktor yang mempengaruhi laju 

reaksi pada obat tersebut adalah 

konsentrasi. Dimana, semakin 

besar konsentrasi pada obat maka 

3 
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No 

Kompetensi 

literasi 

sains 

Sub 

indikator 

Indikator 

pembelajaran 

Indikator 

soal 

Ranah  

kognitif 
Soal  Kunci jawaban 

No 

soal 

sehari-hari n faktor 

yang 

mempenga

ruhi laju 

reaksi dari 

obat 

tersebut 
 

sang anak ternyata ada dua kriteria, yaitu 

300 mg/L dan 500 mg/L. Menurut dokter 

keduanya sama-sama aman dan baik untuk 

diminum. Namun, dokter lebih 

menyarankan obat dengan kriteria 500 

mg/L. Dari pernyataan tersebut tentukan 

faktor apakah yang mempengaruhi laju 

reaksi berdasarkan  hal  tersebut? 

akan semakin cepat pula reaksi 

yang berlangsung dalam tubuh. 

Begitu juga sebaliknya semakin  

kecil konsentrasi maka semakin 

lama pula reaksi yang 

dibutuhkan untuk mengalami 

reaberlangsung dalam tubuh. 

Oleh karena itu, dokter lebih 

menyarankan obat yang 

konsentrasinya lebih besar 

karena akan lebih cepat reaksi 

yang berlangsung pada tubuh. 
 

  Mengidenti 

fikasi 

Mendeskripsikan 

penerapan laju 

reaksi dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

Disajikan  

sebuah  

wacana, 

siswa  

dapat  

menerapka

n 

pengetahu

an yang 

sesuai 

pada suhu 

yang  

dapat 

mempenga

ruhi laju 

reaksi. 

C3  

 

 

 

 

 

 

 

Kita pasti sering memasak air di dapur. Pada 

saat memasak, penggunaan api sangat 

mempengaruhi cepatnya kematangan air. 

Ketika, menggunakan api yang kecil 

mengakibatkan lambatnya air mendidih. 

Sebaliknya penggunaan api besar akan cepat 

mendidih. Bagaimana hal tersebut dapat 

terjadi ? Bagaimana kaitannya dengan laju 

reaksi berdasarkan teori tumbukan? 
 

Saat memasak menggunakan api 

besar maka akan terjadi kenaikan 

suhu. Dengan naiknya suhu, maka 

pergerakan  partikel-partikel air 

makin cepat sehingga banyak 

terjadi tumbukan antar partikel air 

tersebut. Hal tersebut 

menyebabkan air cepat mendidih 

(mempercepat reaksi). Sebaliknya 

saat menggunakan api kecil tidak 

terjadi kenaikan suhu yang drastis. 

Pergerakan partikel air tidak 

terlalu cepat dan tumbukan antar 

partikel tidak banyak terjadi. 

Sehingga air lamabt mendidih 

(memperlambat reaksi). 

 

4 
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No 

Kompetensi 

literasi 

sains 

Sub 

indikator 

Indikator 

pembelajaran 

Indikator 

soal 

Ranah  

kognitif 
Soal  Kunci jawaban 

No 

soal 

 Mendeskripsikan 

pengaruh katalis 

terhadap laju 

reaksi dalam 

kehidupan 

sehari-hari  

Diberikan 

wacana 

siswa 

dapat 

mengident

ifikasi 

katalis 

pada 

pembuatan 

roti 

C4 Roti merupakan salah satu makanan yang 

digemari oleh banyak kalangan masyarakat. 

Sajiannya yang simpel dan rasanya yang 

bervariasi menambah daya tarik tersendiri 

bagi masyarakat untuk mengkonsumsinya. 

Dalam pembuatan roti digunakan ragi 

sebagai bahan tambahan. Apa akibat yang 

terjadi ketika ragi ditambahkan dalam 

pembuatan roti pada konsep laju reaksi? 
 

Pada pembuatan roti, ragi 

berfungsi untuk 

memfermentasikan adonan 

sehingga adonan dapat 

mengembang dan terbentuk serat 

atau pori roti. Dimana, 

berdasarkan konsep laju reaksi 

dalam pembuatan roti digunakan 

katalis untuk mempercepat laju 

reaksi. Katalis yang digunakan 

adalah enzim zimase yang 

dilakukan pada proses peragian 

atau pengembangan roti, sehingga 

glukosa dalam adonan terurai 

menjadi etil alkohol dan karbon 

dioksida. Dengan reaksi  

C6H12O16 ⇄ 2C2H5OH  +  2CO2 

Pada proses ini CO2 berfungsi 

mengembangkan adonan roti. 

Banyaknya rongga kecil pada roti 

membuktikan terjadinya 

gelembung CO2 saat peragian. 

Dan faktor yang 

mempengaruhinya adalah katalis.  
 

5 

Mengidentifikasi 

teori tumbukan 

dalam kehidupan 

Diberikan 

wacana, 

siswa 

C4 Seseorang mengendarai mobil dan terjebak 

dalam kemacetan lalu lintas. Salah satu 

penyebab kemacetan yaitu banyaknya 

Berdasarkan teori tumbukan suatu 

zat dapat bereaksi dengan zat lain 

apabila partikel-partikelnya saling 

6 
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No 

Kompetensi 

literasi 

sains 

Sub 

indikator 

Indikator 

pembelajaran 

Indikator 

soal 

Ranah  

kognitif 
Soal  Kunci jawaban 

No 

soal 

sosial dapat 

mengident

ifikasi 

pada 

kemacetan 

pendendar

a mobil 

memungki

nkan 

terjadinya 

tabrakan  

kendaraan yang melintas. pada saat 

terjadinya kemacetan ada kemungkinan 

terjadinya tabrakan antara mobil tersebut. 

Ketika mobil tersebut bertabrakan, maka 

banyak kemungkinan yang akan terjadi, 

seperti kedua mobil akan baik-baik saja, 

masing-masing mobil terpental, mobil akan 

lecet atau rusak parah. Dari peristiwa 

tersebut, bagaimana hal tersebut dapat 

terjadi ? dan kaitkan dengan teori tumbukan. 
 

bertumbukan. Tumbukan terjadi 

jika dua molekul atau lebih 

permukaannya saling bersentuhan 

pada satu titik. Terjadinya 

tumbukan antar partikel 

disebabkan setiap partikel dalam 

suatu zat memiliki energi kinetik 

sehingga parikel-partikel tersebut 

selalu bergerak dengan arah tidak 

teratur. Gerakan ini 

memungkinkan terjadinya 

tumbukan antar partikel tersebut 

yang akhirnya menghasilkan 

reaksi kimia. Oleh karena itu, 

kemungkinan akan terjadi 

tabrakan antar mobil-mobil dalam 

keadaan macet. 

 

Menidentifikasi 

pengaruh 

konsentrasi  

Diberikan 

wacana 

siswa 

dapat 

mengident

ifikasi 

konsentras

i pada 

hujan 

asam  

C3 Pembakaran bahan bakar fosil (khususnya 

dalam mesin kendaraan dan stasiun 

pembangkit listrik) menyebabkan 

pembentukan polutan gas yang bersifat 

asam seperti sulfur dioksidadan nitrogen 

dioksida. Setelah gas dibuang ke udara, gas-

gas tersebut bereaksi dengan air hujan 

menyebabkan air hujan bersifat asam (hujan 

asam). Hujan asam ini jika terjadi terus 

menerus dapat menyebabkan korosi  yang 

cukup parah pada logam seperti  yang 

terjadi pada pagar rumah. Pada lingkungan 

Pagar yang berada di lingkungan 

tercemar udara lebih cepat 

mengalami  korosi  karena  

terpapar  hujan  asam  dengan 

intensitas yang cukup sering. 

Dimana dalam hujan asam ini 

mengandung gas-gas polutan 

seperti sulfur dioksida dan 

nitrogen dioksida dengan 

konsentrasi tinggi  sehingga akan 

bereaksi  langsung  dengan  logam  

pelapis  mobil  dan menyebabkan  

7 
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No 

Kompetensi 

literasi 

sains 

Sub 

indikator 

Indikator 

pembelajaran 

Indikator 

soal 

Ranah  

kognitif 
Soal  Kunci jawaban 

No 

soal 

yang sangat tercemar, pagar yang terbuat 

dari besi akan lebih cepat mengalami korosi 

dibandingkan dengan pagar yang berada di 

lingkungan yang tidak tercemar. Berikan  

pendapat  Anda  mengapa  hal  ini  dapat  

terjadi?  Faktor  apakah  yang 

mempengaruhinya jika dikaitkan dengan 

laju reaksi? 

 

korosi.  Faktor yang mempengarhi 

reaksi ini adalah konsentrasi. 

Menjelaska

n implikasi 

pengetahuan 

ilmiah bagi 

masyarakat 

Menjelaskan 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

laju reaksi 

Diberikan 

gambar 

karbit, 

siswa 

dapat 

menjelask

an kerja 

karbit 

pada 

pematanga

n buah 

pisang 

C2  

 

 

 

 
 

 

Dari gambar di atas, merupakan sebuah 

karbit. Dimana, dalam kimia dikenal dengan 

kalsium karbida. Karbit berupa zat padat 

abu-abu yang dibuat dari pemanasan 

kalsium oksida/batu kapur dengan arang  

pada suhu 2000
o
C. Karbit banyak digunakan 

pada pematang buah, salah satunya pada 

buah pisang. Dari pernyataan tersebut 

jelaskan faktor yang mempengaruhi laju 

reaksi  pada proses pematang buah tersebut?  
 

Karbit dapat mempengaruhi 

proses pematangan pada buah. 

Sehingga, karbit berfungsi sebagai 

katalis yang merupakan faktor 

yang mempengaruhi laju reaksi 

pematangan buah. Karena karbit 

mempercepat laju pemasakan 

buah tanpa mengalami perubahan 

kimia. 

9 

Menjelaskan 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

Diberikan 

teks, siswa 

dapat 

menjelask

C2 Proses perkaratan besi merupakan reaksi 

antara logam besi dengan air. Menurut anda, 

proses perkaratan mana yang paling cepat 

akan terjadi antara logam besi dengan es, 

Proses perkaratan akan lebih cepat 

dengan uap air, karena uap air 

memiliki luas permukaan yang 

lebih besar dibanding es atau air. 

10 



164 
 

No 

Kompetensi 

literasi 
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indikator 

Indikator 

pembelajaran 

Indikator 

soal 

Ranah  

kognitif 
Soal  Kunci jawaban 

No 

soal 

laju reaksi an 

pengaruh 

luas 

permukaan 

pada 

perkaratan 

besi 

atau dengan uap air ? jelaskan menurut 

pendapat anda ? 
 

Jika dengan uap air akan semakin 

banyak partikel yang bersentuhan 

dengan besi. Dimana, semakin 

luas permukaan mengakibatkan 

semakin banyak permukaan yang 

bersentuhan dengan pereaksi 

sehingga pada saat yang sama, 

semakin banyak partikel-partikel 

yang bereaksi  dan semakin cepat 

laju reksi yang terjadi. 
 

Menjelaskan 

luas permukaan 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

Siswa 

dapat 

menjelask

an contoh 

luas 

permukaan 

bidang 

sentuh 

terhadap 

laju reaksi 
 

C2 Jelaskan bagaimana pengaruh luas 

permukaan bidang sentuh terhadap laju 

reaksi dalam kehidupan sehari-hari dan 

berikan tiga contohnya ? 

Pengaruh luas permukaan bidang 

sentuh terhadap laju reaksi 

banyak dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari. Misalnya, 

saudara-saudara kita yang 

menggunakan bahan bakar kayu 

untuk memasak, mereka 

memotong kayu besar menjadi 

potongan kayu yang kecil-kecil 

karena potongan kayu kecil lebih 

cepat terbakar daripada 

bongkahan kayu besar. Ketika 

ibu-ibu memasak di dapur, 

bumbu-bumbu (seperti lada, 

kemiri, dan cabai) dilumatkan 

terlebih dahulu sebelum 

dimasukan ke dalam campuran 

sayuran dan daging. Contoh lain, 

sebelum makanan ditelan, 

11 
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literasi 
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indikator 

Indikator 

pembelajaran 

Indikator 

soal 

Ranah  

kognitif 
Soal  Kunci jawaban 

No 

soal 

makanan tersebut harus dikunyah 

terlebih dahulu. 
 

2. Mengevalua

si dan 

merancang 

penyelidika

n ilmiah  

Mengusulka

mengusulka

n cara untuk 

menyelidiki 

pertanyaan 

ilmiah 

Menyajikan cara 

penyimpanan 

bahan pangan  

dalam kehidupan 

sehari-hari 

Diberikan 

suatu 

wacana, 

siswa 

dapat 

mengusulk

an cara 

untuk 

menyikapi 

kerusakan 

bahan 

pangan 

C4 Salah satu faktor penunjang pangan suatu 

negara adalah bagaimana negara tersebut 

dapat mengelola hasil panen, agar dapat 

tersimpan dalam jangka waktu lama tanpa 

mengalami kerusakan. Produk buah dan 

sayur akan membusuk selama proses 

distribusi dari sentra produksi (lahan 

pertanian) ke pasar (perkotaan). Untuk itu, 

diperlukan teknologi agar buah dan sayur 

serta produk-produk pengelolahan hasil 

pangan tidak cepat rusak (membusuk). 

Pembusukan bahan pangan merupakan suatu 

reaksi kimia yang melibatkan enzim yang 

dibutuhkan oleh bakteri pembusuk. Maka 

diperlukan kondisi lingkungan yang 

optimum. Berdasarkan fenomena tersebut,  

bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk 

menghambat kerusakan bahan pangan 

tersebut ? 
 

 

Salah satu fakor yang 

menyebabkan kerusakan bahan 

pangan yaitu suhu, pH, 

konsentrasi garam, ketersediaan 

air, dan faktor lainnya. Oleh 

karena itu, cara yang dapat 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Menyimpan bahan pangan 

pada suhu rendah, misalnya di 

lemari es atau kontainer 

berpendingin. Kondisi suhu 

yang sangat rendah akan 

memperlambat reaksi 

pembusukan bahan pangan. 

b. Menyimpan bahan pangan 

pada ruang yang bebas 

oksigen. Oksigen merupakan 

oksidator terhadap bahan 

pangan. Konsentrasi yang 

rendah, atau bahkan bebas 

oksigen akan memperlambat 

laju reaksi oksidasi yang 

bersifat merusak. 

c. Penambahan bahan pengawet 

pada makanan berfungsi untuk 

menghambat kerja enzim yang 

dibutuhkan oleh bakteri atau 

12 
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pembelajaran 

Indikator 

soal 

Ranah  

kognitif 
Soal  Kunci jawaban 

No 

soal 

jamur. Terhambatnya kerja 

enzim akan mengakibatkan 

bakteri tidak dapat 

berkembang biak dengan baik. 

Penambahan asam atau garam 

pada bahan makanan 

menyebabkan enzim akan 

mempercepat laju reaksi 

perusakan bahan pangan tidak 

dapat bekerja secara optimum 

sehingga menghambat kerusakan 

bahan pangan. 
 

Memberikan 

cara untuk 

mempercepat 

reaksi 

berlangsung 

Diberikan 

teks, siswa 

dapat 

mengusulk

an untuk 

membuat 

reaksi 

berjalan 

cepat 

C2 Berikut persamaan reaksi antara logam Mg 

dengan larutan HCl 0,1M diukur pada suhu 

25°C dan tekanan 1atm : 
 

Mg (s) + 2HCl (aq) → MgCl2 (aq) + H2 (g) 
 

Ternyata dari hasil pengukuran, logam Mg 

habis bereaksi membutuhkan waktu 5 menit. 

Menurut anda, apa yang harus dilakukan 

agar reaksinya berlangsung lebih cepat? 

Cara yang dapat dilakukan pada 

reaksi tersebut yaitu dengan 

meningkatkan suhu reaksi yang 

pada mulanya suhu 25°C 

dinaikkan menjadi 30 °C. Selain 

itu, bisa juga dengan 

meningkatkan konsentrasi reaksi 

tersebut maka akan mempercepat 

logam Mg bereaksi.  

8 

3. Menafsirkan 

data dan 

bukti ilmiah 

Menarik 

kesimpulan 

yang tepat 

Menyimpulkan 

data percobaan 

dari faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

laju reaksi 

Diberikan 

data hasil 

percobaan, 

siswa 

dapat 

menarik 

kesimpula

n yang 

C4 Data yang diperoleh dari percobaan reaksi:  

A + B → C + D  

sebagai berikut. 

a. Jika  konsentrasi A tetap, konsentrasi B 

dinaikkan 2 kali, laju reaksi 

berlangsung 4 kali lebih cepat. 

b. Jika konsentrasi A dan B masing-

masing dinaikkan 3 kali, laju reaksi 

Berdasarkan data, dapat 

disimpulkan bahwa: 

Orde reaksi terhadap B 

merupakan orde dua. 

Orde reaksi terhadap A 

merupakan orde satu. 

Persamaan laju reaksinya: 

v = k [A] [B]
2
 

13 
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literasi 
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pembelajaran 

Indikator 

soal 

Ranah  

kognitif 
Soal  Kunci jawaban 

No 

soal 

tepat  berlangsung 27 kali lebih cepat. 

c. Jika [A] = 0,3 M dan [B] = 0,2M; laju 

reaksi = 1,2 x 10
-1

 M/s. 

Berdasarkan data tersebut, kesimpulan apa 

yang kalian dapatkan terkait dengan orde 

reaksi terhadap A dan B? Kemudian 

tentukan tetapan laju reaksinya!  
 

1,2 x 10
-1

 = k (0,3) (0,2)
2
 

1,2 x 10
-1

= k (1,2 x 10
-2

) 

k = 10 

Menyimpulkan 

data percobaan 

pada persamaan 

laju reaksi 

Diberikan 

data hasil 

percobaan, 

siswa 

dapat 

menarik 

kesimpula

n yang 

tepat 

C5 Data percobaan reaksi antar besi dan larutan 

asam klorida sebagai berikut. 

 

 

 

No Besi 0,2 g [HCl] 

1 Serbuk 3 M 

2 Serbuk 2 M 

3 1 keping 3 M 

4 1 keping 2 M 

5 1 keping 1 M 

Buatlah penjelasan dengan bahasa anda 

sendiri, percobaan manakah yang berjalan 

paling cepat? Kemudian faktor apa saja 

yang membuat reaksi tersebut berjalan 

paling cepat? 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

laju reaksi pada percobaan 

tersebut adalah luas permukaan 

bidang sentuh zat pereaksi (besi 

0,2 g) dan konsentrasi HCl. Dari 

percobaan, konsentrasi HCl paling 

besar dan besi dalam bentuk 

serbuk merupakan kondisi yang 

cepat untuk melakukan reaksi, 

jadi dapat disimpulkan bahwa 

semakin besar konsentrasi reaksi 

dan semakin kecil partikel-

partikelnya makan semakin cepat 

pula laju reaksi berlangsung 

adalah  percobaan nomor 1. 
 

14 
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PEDOMAN PENSKORAN INSTRUMEN SOAL UJI COBA 

LITERASI  SAINS 

 
 

Jenis Sekolah     : SMAN 4 Tambusai Utara   Alokasi Waktu : 60 menit 

Mata Pelajaran : Kimia      Jumlah Soal     : 14 butir 

Kurikulum     : K-13      Penulis              : Juli Yani 

Kelas/Smt     : XI MIPA/1 
 

No Kunci Jawaban Skor Kriteria 

1. a. Orde reaksi 

Percobaan 2 dan 1 

  

  
 (

[   ] 

[   ] 
)
 

  

        

        
 = (

   

   
)
 

 

 4 = (2)
x 

    = 2 

Percobaan 4 dan 2 

  

  
 (

[       ] 

[       ] 
)
 

  

       

       
 = (

   

   
)
 

 

 1 = (3)
y 

    = 0 

b. persamaan  

V = k [HCl]
2
 [Na2S2O3]

o
 

4 

Jika peserta didik menjawab 

sempurna sesuai dengan kunci 

jawaban 

3 

Jika peserta didik hanya 

menuliskan kedua orde  

reaksi. 

 

2 

Jika peserta didik menuliskan 

salah satu orde  

reaksi 

1 
Jika peserta didik menjawab 

salah 

0 

Tidak memberikan jawaban 

2. Konverter katalitik biasanya dipasang 

pada sistem buangan gas kendaraan. 

Dalam riset-riset yang telah dilakukan, 

ditemukan bahwa untuk mengurangi 

racun, maka perlu diusahakan adanya 

reaksi antara gas CO dan gas NO yang 

melewati konverter katalitik akan bereaksi 

membentuk N2 dan CO2, serta reaksi 

antara gas NO2 dengan hidrokarbon. 

Reaksi tersebut hanya dapat terjadi pada 

suhu yang sangat tinggi. Sementara dalam 

suhu yang tinggi pada mesin kendaraan 

tidak dapat bekerja efektif. Oleh karena 

itu, penelitian menyebutkan bahwa perlu 

adanya katalis yang dapat mempercepat 

reaksi yang dimaksud pada suhu yang 

rendah. Katalis itulah yang disebut 

4 

Jika peserta didik menjawab 

sempurna sesuai dengan kunci 

jawaban 

3 

Jika peserta didik menjawab 

menjelaskan  cara kerja 

konverter katalitik dan 

menghubungkan dengan katalis 

platina dan rhodium 

2 

Jika peserta didik menjawab 

menjelaskan  cara kerja katalitik 

konverter. Namun tidak 

menghubungkan dengan 

katalisnya  

1 

Jika peserta didik menuliskan 

katalis tanpa menjelaskan cara 

kerja konverter katalitik 

LAMPIRAN H 
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No Kunci Jawaban Skor Kriteria 

dengan konverter katalitik. Katalitik 

konverter terdapat dalam knalpot 

kendaraan, yang terbuat dari katalis 

platina dan rhodium. Saat gas buang 

menyentuh konverter katalitik, maka 

terjadilah reaksi kimia berupa 

penghilangan beberapa zat berbahaya. 

0 

Tidak memberikan jawaban 

3.  Faktor yang mempengaruhi laju reaksi 

pada obat tersebut adalah konsentrasi. 

Dimana, semakin besar konsentrasi pada 

obat maka akan semakin cepat pula reaksi 

yang berlangsung dalam tubuh. Begitu 

juga sebaliknya semakin  kecil 

konsentrasi maka semakin lama pula 

reaksi yang dibutuhkan untuk mengalami 

reaberlangsung dalam tubuh. Oleh karena 

itu, dokter lebih menyarankan obat yang 

konsentrasinya lebih besar karena akan 

lebih cepat reaksi yang berlangsung pada 

tubuh. 
 

4 

Jika peserta didik menjawab 

sempurna sesuai dengan kunci 

jawaban 

3 

Jika peserta didik menjawab 

faktor konsentrasi dan 

menjelaskannya 

2 

Jika peserta didik menjawab 

faktor konsentrasi dan obat 

dengan konsentrasi yang lebih 

besar 

1 
Jika peserta didik menjawab 

faktor konsentrasi saja 

0 Tidak memberikan jawaban 

4. Saat memasak menggunakan api besar 

maka akan terjadi kenaikan suhu. Dengan 

naiknya suhu, maka pergerakan  partikel-

partikel air makin cepat sehingga banyak 

terjadi tumbukan antar partikel air 

tersebut. Hal tersebut menyebabkan air 

cepat mendidih (mempercepat reaksi). 

Sebaliknya saat menggunakan api kecil 

tidak terjadi kenaikan suhu yang drastis. 

Pergerakan partikel air tidak terlalu cepat 

dan tumbukan antar partikel tidak banyak 

terjadi. Sehingga air lamabt mendidih 

(memperlambat reaksi). 
 

4 

Jika peserta didik menjawab 

sempurna sesuai dengan kunci 

jawaban 

3 

Jika peserta didik menjawab  

dengan  benar tanpa  mengaitkan 

dengan  laju  reaksinya 

2 

Jika peserta didik menjawab  

dengan benar 

tanpa  mengaitkan dengan  teori 

tumbukannya 

1 

Jika peserta didik hanya  

menjawab faktor suhu  terhadap  

laju reaksi. 

0 Tidak memberikan jawaban  

5. Pada pembuatan roti, ragi berfungsi untuk 

memfermentasikan adonan sehingga 

adonan dapat mengembang dan terbentuk 

serat atau pori roti. Dimana, berdasarkan 

konsep laju reaksi dalam pembuatan roti 

digunakan katalis untuk mempercepat laju 

reaksi. Katalis yang digunakan adalah 

enzim zimase yang dilakukan pada proses 

peragian atau pengembangan roti, 

sehingga glukosa dalam adonan terurai 

4 

Jika peserta didik menjawab 

sempurna sesuai dengan kunci 

jawaban 

3 

Jika peserta didik menjawab 

akibat dari penambahan ragi 

berfungsi untuk 

memfermentasikan adonan 

sehingga adonan dapat 

mengembang dan terbentuk serat 

atau pori roti, sehingga 
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menjadi etil alkohol dan karbon dioksida. 

Dengan reaksi : 

C6H12O16   ⇄   2C2H5OH  +  2CO2 

Pada proses ini CO2 berfungsi 

mengembangkan adonan roti. Banyaknya 

rongga kecil pada roti membuktikan 

terjadinya gelembung CO2 saat peragian. 

Dan faktor yang mempengaruhinya 

adalah katalis.  

 

menggunakan katalis untuk 

mempercepat laju reaksi yaitu 

enzim zimase dan menuliskan 

reaksinya 

2 

Jika peserta didik menjawab 

konsep laju reaksi pada 

pembuatan roti tanpa 

menghubungkan dengan 

enzimnya 

1 
Jika peserta didik menjawab 

katalis tanpa menjelaskannya 

0 Tidak memberikan jawaban  

6. Berdasarkan teori tumbukan suatu zat 

dapat bereaksi dengan zat lain apabila 

partikel-partikelnya saling bertumbukan. 

Tumbukan terjadi jika dua molekul atau 

lebih permukaannya saling bersentuhan 

pada satu titik. Terjadinya tumbukan antar 

partikel disebabkan setiap partikel dalam 

suatu zat memiliki energi kinetik sehingga 

parikel-partikel tersebut selalu bergerak 

dengan arah tidak teratur. Gerakan ini 

memungkinkan terjadinya tumbukan antar 

partikel tersebut yang akhirnya 

menghasilkan reaksi kimia. Oleh karena 

itu, kemungkinan akan terjadi tabrakan 

antar mobil-mobil dalam keadaan macet. 

4 

Jika peserta didik menjawab 

sempurna sesuai dengan kunci 

jawaban 

3 

Jika peserta didik menjawab 

berdasarkan teori tumbukan, 

suatu zat dapat bereaksi dengan 

zat lain apabila partikel-

partikelnya saling bertumbukan. 

yang disebabkan karena adanya 

setiap partikel dalam suatu zat 

memiliki energi kinetik sehingga 

parikel-partikel tersebut selalu 

bergerak dengan arah tidak 

teratur 

2 

jika peserta didik menjawab 

tumbukan antar partikel 

disebabkan setiap partikel dalam 

suatu zat memiliki energi kinetik 

sehingga parikel-partikel 

tersebut selalu bergerak dengan 

arah tidak teratur  

1 
jika peserta didik hanya 

menjelaskan teori tumbukan   

0 Tidak memberikan jawaban 

7.  Pagar yang berada di lingkungan tercemar 

udara lebih cepat mengalami  korosi  

karena  terpapar  hujan  asam  dengan 

intensitas yang cukup sering. Dimana 

dalam hujan asam ini mengandung gas-

gas polutan seperti sulfur dioksida dan 

nitrogen dioksida dengan konsentrasi 

4 

Jika peserta didik menjawab 

sempurna sesuai dengan kunci 

jawaban 

3 

Bila memberikan alasan dan 

menyebutkan faktor yang 

mempengaruhinya, namun 

penjelasan kurang lengkap 
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tinggi  sehingga akan bereaksi  langsung  

dengan  logam  pelapis  mobil  dan 

menyebabkan  korosi.  Faktor yang 

mempengarhi reaksi ini adalah 

konsentrasi. 

2 
Bila hanya menuliskan alasan 

saja tanpa diberi penjelasan. 

1 
Bila membuat jawaban tapi tidak 

tepat/salah. 

0 Tidak memberikan jawaban 

8. Agar  reaksi  antara  logam  Mg  dengan  

larutan  HCl berjalan lebih cepat maka 

yang dapat di lakukan yaitu meningkatkan 

konsentrasi larutan HCl dan suhu reaksi  

serta memperbesar luas permukaan logam 

Mg.  Karena dengan  meningkatkan  

konsentrasi,  suhu,  dan  luas permukaan  

akan  memperbesar  kemungkinan  terjadi  

tumbukan efektif antarpartikel pereaksi, 

sehingga akan mempercepat laju reaksi 

pembentukan produk. 

4 

Jika peserta didik menjawab 

sempurna sesuai dengan kunci 

jawaban 

3 

 

Jika peserta didik menyebutkan 

2 cara 

2 
Jika peserta didik menyebutkan 

1 cara 

1 
Bila membuat jawaban tapi tidak 

tepat/salah. 

0 Tidak memberikan jawaban 

9. 
Karbit dapat mempengaruhi proses 

pematangan pada buah. Sehingga, karbit 

berfungsi sebagai katalis yang merupakan 

faktor yang mempengaruhi laju reaksi 

pematangan buah. Karena karbit 

mempercepat laju pemasakan buah tanpa 

mengalami perubahan kimia. 

4 

Jika peserta didik menjawab 

sempurna sesuai dengan kunci 

jawaban 

3 

Jika peserta didik menjawab 

katalis merupakan faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi dan 

mempercepat pemasakan buah 

tanpa mengalami perubahan 

kimia. 

2 

Jika peserta didik menjawab 

katalis mempercepat proses 

pematangan buah menggunakan 

karbit  

1 
Jika peserta didik menjawab 

katalis tanpa dijelaskan  

0 Tidak memberikan jawaban 

10.  Proses perkaratan akan lebih cepat dengan 

uap air, karena uap air memiliki luas 

permukaan yang lebih besar dibanding es 

atau air. Jika dengan uap air akan semakin 

banyak partikel yang bersentuhan dengan 

besi. Dimana, semakin luas permukaan 

mengakibatkan semakin banyak 

permukaan yang bersentuhan dengan 

pereaksi sehingga pada saat yang sama, 

semakin banyak partikel-partikel yang 

bereaksi  dan semakin cepat laju reksi 

4 

Jika peserta didik menjawab 

sempurna sesuai dengan kunci 

jawaban 

3 
Jika peserta didik menjawab 

dengan benar 

2 
Jika peserta didik menjawab 

dengan benar tanpa men 

1 

Jika peserta didik hanya  

menjawab faktor luas 

permukaan terhadap  laju reaksi 

tanpa dijelaskan  
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No Kunci Jawaban Skor Kriteria 

yang terjadi. 
 

0 Tidak memberikan jawaban 

11.  Pengaruh luas permukaan bidang sentuh 

terhadap laju reaksi banyak dijumpai 

dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, 

saudara-saudara kita yang menggunakan 

bahan bakar kayu untuk memasak, 

mereka memotong kayu besar menjadi 

potongan kayu yang kecil-kecil karena 

potongan kayu kecil lebih cepat terbakar 

daripada bongkahan kayu besar. Ketika 

ibu-ibu memasak di dapur, bumbu-

bumbu (seperti lada, kemiri, dan cabai) 

dilumatkan terlebih dahulu sebelum 

dimasukan ke dalam campuran sayuran 

dan daging. Contoh lain, sebelum 

makanan ditelan, makanan tersebut harus 

dikunyah terlebih dahulu. 
 

4 

Jika peserta didik menjawab 

sempurna sesuai dengan kunci 

jawaban 

3 

Jika peserta didik menjawab dua 

contoh pengaruh luas permukaan 

bidang sentuh terhadap laju 

reaksi 

2 

Jika peserta didik hanya 

menjawab satu contoh pengaruh 

luas permukaan bidang sentuh 

terhadap laju reaksi 

1 

Jika peserta didik menjawab 

contoh pengaruh luas permukaan 

bidang sentuh terhadap laju 

reaksi tanpa menjelaskannya 

0 Tidak memberikan jawaban 

12 Salah satu fakor yang menyebabkan 

kerusakan bahan pangan yaitu suhu, pH, 

konsentrasi garam, ketersediaan air, dan 

faktor lainnya. Oleh karena itu, cara yang 

dapat dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Menyimpan bahan pangan pada suhu 

rendah, misalnya di lemari es atau 

kontainer berpendingin. Kondisi suhu 

yang sangat rendah akan 

memperlambat reaksi pembusukan 

bahan pangan. 

b. Menyimpan bahan pangan pada ruang 

yang bebas oksigen. Oksigen 

merupakan oksidator terhadap bahan 

pangan. Konsentrasi yang rendah, 

atau bahkan bebas oksigen akan 

memperlambat laju reaksi oksidasi 

yang bersifat merusak. 

c. Penambahan bahan pengawet pada 

makanan berfungsi untuk 

menghambat kerja enzim yang 

dibutuhkan oleh bakteri atau jamur. 

Terhambatnya kerja enzim akan 

mengakibatkan bakteri tidak dapat 

berkembang biak dengan baik. 
d. Penambahan asam atau garam pada 

4 

 

Jika peserta didik menjawab 

sempurna sesuai dengan kunci 

jawaban 

 

3 

 

Jika peserta didik menjawab tiga 

cara menghambat kerusakan 

bahan pangan dalam laju rekasi 

dan dijelaskannya 

 

2 

 

Jika peserta didik menjawab dua 

cara menghambat kerusakan 

bahan pangan dalam laju rekasi 

dan dijelaskan 

 

1 

 

Jika peserta didik menjawab satu 

cara menghambat kerusakan 

bahan pangan dalam laju rekasi 

dan dijelaskan 
 

0 

 

 

Tidak memberikan jawaban 
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No Kunci Jawaban Skor Kriteria 

bahan makanan menyebabkan enzim 

akan mempercepat laju reaksi 

perusakan bahan pangan tidak dapat 

bekerja secara optimum sehingga 

menghambat kerusakan bahan 

pangan. 
 

13.  Berdasarkan data, dapat disimpulkan 

bahwa: 

Orde reaksi terhadap B merupakan orde 

dua. 

Orde reaksi terhadap A merupakan orde 

satu. 

Persamaan laju reaksinya: 

v = k [A] [B]
2
 

1,2 x 10
-1

 = k (0,3) (0,2)
2
 

1,2 x 10
-1 

= k (1,2 x 10
-2

) 

k = 10 

4 

Jika peserta didik menjawab 

sempurna sesuai dengan kunci 

jawaban 

3 

Bila  menuliskan orde reaksi 

masingmasing  pereaksi  dan  

menentukan tetapan  laju  namun  

proses  kurang lengkap 

2 

Bila  menuliskan  orde  reaksi  

dan tetapan laju reaksi tanpa 

proses. 

1 

Hanya menuliskan salah satu 

(orde reaksi atau tetapan laju 

reaksi) tanpa  

proses. 

0 Tidak memberikan jawaban 

14 Faktor-faktor yang mempengaruhi laju 

reaksi pada percobaan tersebut adalah 

luas permukaan bidang sentuh zat 

pereaksi (besi 0,2 g) dan konsentrasi 

HCl. Dari percobaan, konsentrasi HCl 

paling besar dan besi dalam bentuk 

serbuk merupakan kondisi yang cepat 

untuk melakukan reaksi, jadi dapat 

disimpulkan bahwa semakin besar 

konsentrasi reaksi dan semakin kecil 

artikel-partikelnya makan semakin cepat 

pula laju reaksi berlangsung, dalam hal 

ini reaksi yang cepat terjadi pada 

percobaan nomor 1. 

4 

Jika peserta didik menjawab 

sempurna sesuai dengan kunci 

jawaban 

3 

Jika peserta didik menjawab luas 

permukaan bidang sentuh, 

konsentrasi dan besi dalam 

bentuk serbuk 

2 
Jika peserta didik menjawab luas 

permukaan bidang sentuh saja  

1 
Jika  peserta didik menjawab 

salah 

0 

 

Tidak memberikan jawaban 
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UJI COBA SOAL LITERASI SAINS  

PADA MATERI LAJU REAKSI 

 

Nama   :       

Mata Pelajaran : Kimia        

Waktu   : 90 Menit 
 

Petunjuk : 

1. Tulislah terlebih dahulu identitas diri di lembar jawaban 

2. Bacalah dengan cermat dan teliti sebelum menjawab pertanyaan 

3. Tuliskan penyelesaian masalah dari soal secara sistematis 

4. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas 

 
 

1. Seorang praktikan melakukan percobaan dengan mengubah-ubah konsentrasi larutan 

HCl dengan larutan Na2S2O3. Adapun data hasil percobaannya adalah sebagai 

berikut. 
 

Perc HCl (M) Na2S2O3 (M) Laju (M/s) 

1 0,1 0,1 1x10
-3

 

2 0,2 0,1 4x10
-3

 

3 0,3 0,2 18x10
-3

 

4 0,2 0,3 12x10
-3

 
 

Berdasarkan data tersebut, tentukan: 

a.  Orde reaksi terhadap HCl dan Na2S2O3 

b.  Persamaan laju reaksinya 

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Konverter katalitik digunakan untuk mengurangi polusi udara akibat gas buang 

kendaraan yang berbahaya. Gas buang kendaraan seperti karbon monoksida (CO), 

nitrogen monoksida (NO), nitrogen dioksida (NO2), dan sisa hidrokarbon yang tidak 

terbakar dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan atau lingkungan. Gas CO dapat 

meracuni darah jika terhirup manusia, sementara dua gas lainnya dapat membentuk 

lubang pada ozon serta menghasilkan hujan asam. Dari pernyataan tersebut, 

bagaimana cara kerja dari konverter katalitik dalam kendaraan dan mengapa ia bisa 

meminimalisir gas buang kendaraan yang berbahaya bagi lingkungan ? 

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

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

LAMPIRAN I 
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....................................................................................................................................................

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

3. Ketika seorang ayah membeli obat di apotik untuk anaknya yang sakit dan 

menceritakan keluhan yang sedang diderita oleh sang anak kepada dokter. Obat yang 

dibutuhkan oleh sang anak ternyata ada dua kriteria, yaitu 300 mg/L dan 500 mg/L. 

Menurut dokter keduanya sama-sama aman dan baik untuk diminum. Namun, dokter 

lebih menyarankan obat dengan kriteria 500 mg/L. Dari pernyataan tersebut faktor 

apakah yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan  hal  tersebut dan  mengapa 

dokter lebih  menyarankan obat yang kriteria 500 mg/L ? 

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

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

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

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

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

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

 

4. Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

 

 

Kita pasti sering memasak air di dapur. Pada saat memasak, penggunaan api sangat 

mempengaruhi cepatnya kematangan air. Ketika, menggunakan api yang kecil 

mengakibatkan lambatnya air mendidih. Sebaliknya penggunaan api besar akan 

cepat mendidih. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi ? Bagaimana kaitannya dengan 

laju reaksi berdasarkan teori tumbukan ? 

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

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

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

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

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

 

5. Roti merupakan salah satu makanan yang digemari oleh banyak kalangan 

masyarakat. Sajiannya yang simpel dan rasanya yang bervariasi menambah daya 

tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mengkonsumsinya. Dalam pembuatan roti 

digunakan ragi sebagai bahan tambahan. Apa akibat yang terjadi ketika ragi 

ditambahkan dalam pembuatan roti pada konsep laju reaksi? 

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

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

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

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

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

6. Seseorang mengendarai mobil dan terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Salah satu 

penyebab kemacetan yaitu banyaknya kendaraan yang melintas. pada saat terjadinya 

kemacetan ada kemungkinan terjadinya tabrakan antara mobil tersebut. Ketika mobil 

tersebut bertabrakan, maka banyak kemungkinan yang akan terjadi, seperti kedua 

mobil akan baik-baik saja, masing-masing mobil terpental, mobil akan lecet atau 

rusak parah. Dari peristiwa tersebut, bagaimana hal tersebut dapat terjadi ? dan 

kaitkan dengan teori tumbukan. 

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

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

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

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

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

 

7. Pembakaran bahan bakar fosil (khususnya dalam mesin kendaraan dan stasiun 

pembangkit listrik) menyebabkan pembentukan polutan gas yang bersifat asam 

seperti sulfur dioksidadan nitrogen dioksida. Setelah gas dibuang ke udara, gas-gas 

tersebut bereaksi dengan air hujan menyebabkan air hujan bersifat asam (hujan 

asam). Hujan asam ini jika terjadi terus menerus dapat menyebabkan korosi  yang 

cukup parah pada logam seperti  yang terjadi pada pagar rumah. Pada lingkungan 

yang sangat tercemar, pagar yang terbuat dari besi akan lebih cepat mengalami 

korosi dibandingkan dengan pagar yang berada di lingkungan yang tidak tercemar. 

Berikan  pendapat  Anda  mengapa  hal  ini  dapat  terjadi?  Faktor  apakah  yang 

mempengaruhinya jika dikaitkan dengan laju reaksi? 

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

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

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

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

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

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

 

8. Pada umumnya, bahan makanan tidak tahan lama untuk disimpan, mudah membusuk 

atau rusak. Bakteri pembusuk menyebabkan zat-zat penyusun bahan makanan terurai 

menjadi senyawa-senyawa  yang  berbau  tidak  sedap.  Bakteri  pembusuk  dalam  

makanan membahayakan  kesehatan  karena  dapat  menimbulkan  berbagai  macam  

penyakit, diantaranya infeksi dan keracunan. Agar bahan makanan tidak mudah 

membusuk (terurai) maka aktivitas bakteri harus dihentikan. Salah satu caranya  

adalah dengan menyimpan bahan makanan tersebut di dalam lemari es. Menurut  

Anda,  apakah  menyimpan  bahan  makanan  di  dalam  lemari  es  efektif  untuk 

mencegah pembusukan makanan? Jelaskan pendapat Anda. 

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

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

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

 

9. Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas, merupakan sebuah karbit. Dimana, dalam kimia dikenal dengan 

kalsium karbida. Karbit berupa zat padat abu-abu yang dibuat dari pemanasan 

kalsium oksida/batu kapur dengan arang  pada suhu 2000
o
C. Karbit banyak 

digunakan pada pematang buah, salah satunya pada buah mangga. Dari pernyataan 

tersebut jelaskan faktor yang mempengaruhi laju reaksi  pada proses pematang buah 

tersebut?  

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

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

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

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

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

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

10. Proses perkaratan besi merupakan reaksi antara logam besi dengan air. Menurut 

anda, proses perkaratan mana yang paling cepat akan terjadi antara logam besi 

dengan es, atau dengan uap air ? jelaskan menurut pendapat anda? 

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

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

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

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

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

 

11. Jelaskan bagimana pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi dalam kehidupan 

sehari-hari dan berikan tiga contohnya ? 

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

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

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

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

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

12. Salah satu faktor penunjang pangan suatu negara adalah bagaimana negara tersebut 

dapat mengelola hasil panen, agar dapat tersimpan dalam jangka waktu lama tanpa 

mengalami kerusakan. Produk buah dan sayur akan membusuk selama proses 

distribusi dari sentra produksi (lahan pertanian) ke pasar (perkotaan). Untuk itu, 
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diperlukan teknologi agar buah dan sayur serta produk-produk pengelolahan hasil 

pangan tidak cepat rusak (membusuk). Pembusukan bahan pangan merupakan suatu 

reaksi kimia yang melibatkan enzim yang dihasilkan oleh bakteri pembusuk. Maka 

diperlukan kondisi lingkungan yang optimum. Berdasarkan fenomena tersebut,  

bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk menghambat kerusakan bahan pangan 

tersebut ? 

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

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

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

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

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

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

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

 

13. Data yang diperoleh dari percobaan reaksi:  

A + B → C + D  

sebagai berikut. 

a)  Jika  konsentrasi A tetap, konsentrasi B dinaikkan 2 kali, laju reaksi berlangsung 

4 kali lebih cepat. 

b)  Jika konsentrasi A dan B masing-masing dinaikkan 3 kali, laju reaksi 

berlangsung 27 kali lebih cepat. 

c)   Jika [A] = 0,3 M dan [B] = 0,2M; laju reaksi = 1,2 x 10
-1

 M/s. 

Berdasarkan data tersebut, kesimpulan apa yang kalian dapatkan terkait dengan orde 

reaksi terhadap A dan B? Kemudian tentukan tetapan laju reaksinya!  

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

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

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

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

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

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

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

 

14.  Data percobaan reaksi antar besi dan larutan asam klorida sebagai berikut. 

No Besi 0,2 g [HCl] 

1 serbuk 3 M 

2 serbuk 2 M 

3 1 keping 3 M 

4 1 keping 2 M 

5 1 keping 1 M 

Apa yang dapat anda simpulkan dari percobaan ini, dalam hal faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi dan percobaan mana yang paling cepat ? 

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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KISI-KISI INSTRUMEN SOAL LITERASI SAINS 

Mata Pelajaran  : Kimia 

Pokok Bahasan : Laju Reaksi 

Jumlah Soal  : 10 butir 
 

No 

Kompetensi 

literasi 

sains 

Sub 

indikator 

Indikator 

pembelajaran 

Indikator 

soal 

Ranah  

kognitif 
Soal  Kunci jawaban 

No 

soal 

1. Menjelaskan 

fenomena 

ilmiah 

Menerapkan 

pengetahuan 

yang sesuai 

Mendeskripsikan 

penerapan laju 

reaksi dalam 

kehidupan 

sehari-hari  

Diberikan 

data hasil 

percobaan, 

siswa 

dapat 

mnentukan 

orde reaksi 

dan 

persamaan 

laju 

reaksinya  

C4 HCl dengan larutan Na2S2O3. Adapun data 

hasil percobaannya adalah sebagai berikut. 
 

Perc 
HCl 

(M) 

Na2S2O3 

(M) 

Laju 

(M/s) 

1 0,1 0,1 1x10
-3

 

2 0,2 0,1 12x10
-3

 

3 0,3 0,2 18x10
-3

 

4 0,2 0,3 12x10
-3

 
 

Berdasarkan data tersebut, tentukan: 

a.  Orde reaksi terhadap HCl dan  

 Na2S2O3 

b.  Persamaan laju reaksinya 

 

a. Orde reaksi 

Percobaan 2 dan 1 

  

  
 (

[   ] 

[   ] 
)
 

  

        

        
 = (

   

   
)
 

 

 4 = (2)
x 

    = 2 

Percobaan 4 dan 2 

  

  
 (

[       ] 

[       ] 
)
 

  

       

       
 = (

   

   
)
 

 

 1 = (3)
y 

    = 0 

 

b. persamaan  

V = k [HCl]
2
 [Na2S2O3]

o 

 

 

1 

LAMPIRAN J 
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No 

Kompetensi 

literasi 

sains 

Sub 

indikator 

Indikator 

pembelajaran 

Indikator 

soal 

Ranah  

kognitif 
Soal  Kunci jawaban 

No 

soal 

Menyajikan cara 

menyikapi 

pembuangan gas 

kendaraan 

Diberikan 

suatu 

wacana, 

siswa 

dapat 

menyikapi 

masalah 

pembuang

an gas 

kendaraan 

pada 

konverter 

katalitik  

C4 Konverter katalitik digunakan untuk 

mengurangi polusi udara akibat gas buang 

kendaraan yang berbahaya. Gas buang 

kendaraan seperti karbon monoksida (CO), 

nitrogen monoksida (NO), nitrogen dioksida 

(NO2), dan sisa hidrokarbon yang tidak 

terbakar dapat menimbulkan dampak bagi 

kesehatan atau lingkungan. Gas CO dapat 

meracuni darah jika terhirup manusia, 

sementara dua gas lainnya dapat membentuk 

lubang pada ozon serta menghasilkan hujan 

asam. Dari pernyataan tersebut, bagaimana 

cara kerja dari konverter katalitik dalam 

kendaraan dan mengapa ia bisa 

meminimalisir gas buang kendaraan yang 

berbahaya bagi lingkungan ? 
 

Konverter katalitik biasanya 

dipasang pada sistem buangan gas 

kendaraan. Dalam riset-riset yang 

telah dilakukan, ditemukan bahwa 

untuk mengurangi racun, maka 

perlu diusahakan adanya reaksi 

antara gas CO dan gas NO yang 

melewati konverter katalitik akan 

bereaksi membentuk N2 dan CO2, 

serta reaksi antara gas NO2 

dengan hidrokarbon. Reaksi 

tersebut hanya dapat terjadi pada 

suhu yang sangat tinggi. 

Sementara dalam suhu yang tinggi 

pada mesin kendaraan tidak dapat 

bekerja efektif. Oleh karena itu, 

penelitian menyebutkan bahwa 

perlu adanya katalis yang dapat 

mempercepat reaksi yang 

dimaksud pada suhu yang rendah. 

Katalis itulah yang disebut dengan 

konverter katalitik. Katalitik 

konverter terdapat dalam knalpot 

kendaraan, yang terbuat dari 

katalis platina dan rhodium. Saat 

gas buang menyentuh konverter 

katalitik, maka terjadilah reaksi 

kimia berupa penghilangan 

beberapa zat berbahaya. 

2 
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No 

Kompetensi 

literasi 

sains 

Sub 

indikator 

Indikator 

pembelajaran 

Indikator 

soal 

Ranah  

kognitif 
Soal  Kunci jawaban 

No 

soal 

  Mengidenti 

fikasi 

Mendeskripsikan 

penerapan laju 

reaksi dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

Disajikan  

sebuah  

wacana, 

siswa  

dapat  

menerapka

n 

pengetahu

an yang 

sesuai 

pada suhu 

yang  

dapat 

mempenga

ruhi laju 

reaksi. 

C3  

 

 

 

 

 

 

 

Kita pasti sering memasak air di dapur. Pada 

saat memasak, penggunaan api sangat 

mempengaruhi cepatnya kematangan air. 

Ketika, menggunakan api yang kecil 

mengakibatkan lambatnya air mendidih. 

Sebaliknya penggunaan api besar akan cepat 

mendidih. Bagaimana hal tersebut dapat 

terjadi ? Bagaimana kaitannya dengan laju 

reaksi berdasarkan teori tumbukan? 
 

Saat memasak menggunakan api 

besar maka akan terjadi kenaikan 

suhu. Dengan naiknya suhu, maka 

pergerakan  partikel-partikel air 

makin cepat sehingga banyak 

terjadi tumbukan antar partikel air 

tersebut. Hal tersebut 

menyebabkan air cepat mendidih 

(mempercepat reaksi). Sebaliknya 

saat menggunakan api kecil tidak 

terjadi kenaikan suhu yang drastis. 

Pergerakan partikel air tidak 

terlalu cepat dan tumbukan antar 

partikel tidak banyak terjadi. 

Sehingga air lamabt mendidih 

(memperlambat reaksi). 

 

3 

Mengidentifikasi 

teori tumbukan 

dalam kehidupan 

sosial 

Diberikan 

wacana, 

siswa 

dapat 

mengident

ifikasi 

pada 

kemacetan 

pendendar

a mobil 

memungki

nkan 

C4 Seseorang mengendarai mobil dan terjebak 

dalam kemacetan lalu lintas. Salah satu 

penyebab kemacetan yaitu banyaknya 

kendaraan yang melintas. pada saat 

terjadinya kemacetan ada kemungkinan 

terjadinya tabrakan antara mobil tersebut. 

Ketika mobil tersebut bertabrakan, maka 

banyak kemungkinan yang akan terjadi, 

seperti kedua mobil akan baik-baik saja, 

masing-masing mobil terpental, mobil akan 

lecet atau rusak parah. Dari peristiwa 

tersebut, bagaimana hal tersebut dapat 

Berdasarkan teori tumbukan suatu 

zat dapat bereaksi dengan zat lain 

apabila partikel-partikelnya saling 

bertumbukan. Tumbukan terjadi 

jika dua molekul atau lebih 

permukaannya saling bersentuhan 

pada satu titik. Terjadinya 

tumbukan antar partikel 

disebabkan setiap partikel dalam 

suatu zat memiliki energi kinetik 

sehingga parikel-partikel tersebut 

selalu bergerak dengan arah tidak 

4 
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No 

Kompetensi 

literasi 

sains 

Sub 

indikator 

Indikator 

pembelajaran 

Indikator 

soal 

Ranah  

kognitif 
Soal  Kunci jawaban 

No 

soal 

terjadinya 

tabrakan  

terjadi ? dan kaitkan dengan teori tumbukan. 
 

teratur. Gerakan ini 

memungkinkan terjadinya 

tumbukan antar partikel tersebut 

yang akhirnya menghasilkan 

reaksi kimia. Oleh karena itu, 

kemungkinan akan terjadi 

tabrakan antar mobil-mobil dalam 

keadaan macet. 

Menidentifikasi 

pengaruh 

konsentrasi  

Diberikan 

wacana 

siswa 

dapat 

mengident

ifikasi 

konsentras

i pada 

hujan 

asam  

C3 Pembakaran bahan bakar fosil (khususnya 

dalam mesin kendaraan dan stasiun 

pembangkit listrik) menyebabkan 

pembentukan polutan gas yang bersifat 

asam seperti sulfur dioksidadan nitrogen 

dioksida. Setelah gas dibuang ke udara, gas-

gas tersebut bereaksi dengan air hujan 

menyebabkan air hujan bersifat asam (hujan 

asam). Hujan asam ini jika terjadi terus 

menerus dapat menyebabkan korosi  yang 

cukup parah pada logam seperti  yang 

terjadi pada pagar rumah. Pada lingkungan 

yang sangat tercemar, pagar yang terbuat 

dari besi akan lebih cepat mengalami korosi 

dibandingkan dengan pagar yang berada di 

lingkungan yang tidak tercemar. Berikan  

pendapat  Anda  mengapa  hal  ini  dapat  

terjadi?  Faktor  apakah  yang 

mempengaruhinya jika dikaitkan dengan 

laju reaksi? 

 

Pagar yang berada di lingkungan 

tercemar udara lebih cepat 

mengalami  korosi  karena  

terpapar  hujan  asam  dengan 

intensitas yang cukup sering. 

Dimana dalam hujan asam ini 

mengandung gas-gas polutan 

seperti sulfur dioksida dan 

nitrogen dioksida dengan 

konsentrasi tinggi  sehingga 

akanbereaksi  langsung  dengan  

logam  pelapis  mobil  dan 

menyebabkan  korosi.  Sedangkan  

pagar  yang  berada  di tempat 

tertutup tidak terpapar hujan asam 

secara langsung sehingga reaksi 

korosi logam pada mobil 

berlangsung lebih lambat. Faktor 

yang mempengarhi reaksi ini 

adalah konsentrasi. 

5 



183 
 

No 

Kompetensi 

literasi 

sains 

Sub 

indikator 

Indikator 

pembelajaran 

Indikator 

soal 

Ranah  

kognitif 
Soal  Kunci jawaban 

No 

soal 

Menjelaska

n implikasi 

pengetahuan 

ilmiah bagi 

masyarakat 

Menjelaskan 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

laju reaksi 

Diberikan 

gambar 

karbit, 

siswa 

dapat 

menjelask

an kerja 

karbit 

pada 

pematanga

n buah 

pisang 

C2  

 

 

 

 
 

 

Dari gambar di atas, merupakan sebuah 

karbit. Dimana, dalam kimia dikenal dengan 

kalsium karbida. Karbit berupa zat padat 

abu-abu yang dibuat dari pemanasan 

kalsium oksida/batu kapur dengan arang  

pada suhu 2000
o
C. Karbit banyak digunakan 

pada pematang buah, salah satunya pada 

buah pisang. Dari pernyataan tersebut 

jelaskan faktor yang mempengaruhi laju 

reaksi  pada proses pematang buah tersebut?  
 

Karbit dapat mempengaruhi 

proses pematangan pada buah. 

Sehingga, karbit berfungsi sebagai 

katalis yang merupakan faktor 

yang mempengaruhi laju reaksi 

pematangan buah. Karena karbit 

mempercepat laju pemasakan 

buah tanpa mengalami perubahan 

kimia. 

7 

Menjelaskan 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

laju reaksi 

Diberikan 

teks, siswa 

dapat 

menjelask

an 

pengaruh 

luas 

permukaan 

pada 

perkaratan 

besi 

C2 Proses perkaratan besi merupakan reaksi 

antara logam besi dengan air. Menurut anda, 

proses perkaratan mana yang paling cepat 

akan terjadi antara logam besi dengan es, 

atau dengan uap air ? jelaskan menurut 

pendapat anda ? 
 

Proses perkaratan akan lebih cepat 

dengan uap air, karena uap air 

memiliki luas permukaan yang 

lebih besar dibanding es atau air. 

Jika dengan uap air akan semakin 

banyak partikel yang bersentuhan 

dengan besi. Dimana, semakin 

luas permukaan mengakibatkan 

semakin banyak permukaan yang 

bersentuhan dengan pereaksi 

sehingga pada saat yang sama, 

semakin banyak partikel-partikel 

6 
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No 

Kompetensi 

literasi 

sains 

Sub 

indikator 

Indikator 

pembelajaran 

Indikator 

soal 

Ranah  

kognitif 
Soal  Kunci jawaban 

No 

soal 

yang bereaksi  dan semakin cepat 

laju reksi yang terjadi. 
 

Menjelaskan 

luas permukaan 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

Siswa 

dapat 

menjelask

an contoh 

luas 

permukaan 

bidang 

sentuh 

terhadap 

laju reaksi 
 

C2 Jelaskan bagaimana pengaruh luas 

permukaan bidang sentuh terhadap laju 

reaksi dalam kehidupan sehari-hari dan 

berikan tiga contohnya ? 

Pengaruh luas permukaan bidang 

sentuh terhadap laju reaksi 

banyak dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari. Misalnya, 

saudara-saudara kita yang 

menggunakan bahan bakar kayu 

untuk memasak, mereka 

memotong kayu besar menjadi 

potongan kayu yang kecil-kecil 

karena potongan kayu kecil lebih 

cepat terbakar daripada 

bongkahan kayu besar. Ketika 

ibu-ibu memasak di dapur, 

bumbu-bumbu (seperti lada, 

kemiri, dan cabai) dilumatkan 

terlebih dahulu sebelum 

dimasukan ke dalam campuran 

sayuran dan daging. Contoh lain, 

sebelum makanan ditelan, 

makanan tersebut harus dikunyah 

terlebih dahulu. 
 

8 

2. Mengevalua

si dan 

merancang 

penyelidika

n ilmiah  

Mengusulka

mengusulka

n cara untuk 

menyelidiki 

pertanyaan 

Menyajikan cara 

penyimpanan 

bahan pangan  

dalam kehidupan 

sehari-hari 

Diberikan 

suatu 

wacana, 

siswa 

dapat 

C4 Salah satu faktor penunjang pangan suatu 

negara adalah bagaimana negara tersebut 

dapat mengelola hasil panen, agar dapat 

tersimpan dalam jangka waktu lama tanpa 

mengalami kerusakan. Produk buah dan 

Salah satu fakor yang 

menyebabkan kerusakan bahan 

pangan yaitu suhu, pH, 

konsentrasi garam, ketersediaan 

air, dan faktor lainnya. Oleh 

9 
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No 

Kompetensi 

literasi 

sains 

Sub 

indikator 

Indikator 

pembelajaran 

Indikator 

soal 

Ranah  

kognitif 
Soal  Kunci jawaban 

No 

soal 

ilmiah mengusulk

an cara 

untuk 

menyikapi 

kerusakan 

bahan 

pangan 

sayur akan membusuk selama proses 

distribusi dari sentra produksi (lahan 

pertanian) ke pasar (perkotaan). Untuk itu, 

diperlukan teknologi agar buah dan sayur 

serta produk-produk pengelolahan hasil 

pangan tidak cepat rusak (membusuk). 

Pembusukan bahan pangan merupakan suatu 

reaksi kimia yang melibatkan enzim yang 

dibutuhkan oleh bakteri pembusuk. Maka 

diperlukan kondisi lingkungan yang 

optimum. Berdasarkan fenomena tersebut,  

bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk 

menghambat kerusakan bahan pangan 

tersebut ? 
 

 

karena itu, cara yang dapat 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Menyimpan bahan pangan 

pada suhu rendah, misalnya di 

lemari es atau kontainer 

berpendingin. Kondisi suhu 

yang sangat rendah akan 

memperlambat reaksi 

pembusukan bahan pangan. 

b. Menyimpan bahan pangan 

pada ruang yang bebas 

oksigen. Oksigen merupakan 

oksidator terhadap bahan 

pangan. Konsentrasi yang 

rendah, atau bahkan bebas 

oksigen akan memperlambat 

laju reaksi oksidasi yang 

bersifat merusak. 

c. Penambahan bahan pengawet 

pada makanan berfungsi untuk 

menghambat kerja enzim yang 

dibutuhkan oleh bakteri atau 

jamur. Terhambatnya kerja 

enzim akan mengakibatkan 

bakteri tidak dapat 

berkembang biak dengan baik. 

Penambahan asam atau garam 

pada bahan makanan 

menyebabkan enzim akan 
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No 

Kompetensi 

literasi 

sains 

Sub 

indikator 

Indikator 

pembelajaran 

Indikator 

soal 

Ranah  

kognitif 
Soal  Kunci jawaban 

No 

soal 

mempercepat laju reaksi 

perusakan bahan pangan tidak 

dapat bekerja secara optimum 

sehingga menghambat kerusakan 

bahan pangan. 
 

3. Menafsirkan 

data dan 

bukti ilmiah 

Menarik 

kesimpulan 

yang tepat 

Menyimpulkan 

data percobaan 

pada persamaan 

laju reaksi 

Diberikan 

data hasil 

percobaan, 

siswa 

dapat 

menarik 

kesimpula

n yang 

tepat 

C5 Data percobaan reaksi antar besi dan larutan 

asam klorida sebagai berikut. 

 

No Besi 0,2 g [HCl] 

1 Serbuk 3 M 

2 Serbuk 2 M 

3 1 keping 3 M 

4 1 keping 2 M 

5 1 keping 1 M 

Buatlah penjelasan dengan bahasa anda 

sendiri, percobaan manakah yang berjalan 

paling cepat? Kemudian faktor apa saja 

yang membuat reaksi tersebut berjalan 

paling cepat? 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

laju reaksi pada percobaan 

tersebut adalah luas permukaan 

bidang sentuh zat pereaksi (besi 

0,2 g) dan konsentrasi HCl. Dari 

percobaan, konsentrasi HCl paling 

besar dan besi dalam bentuk 

serbuk merupakan kondisi yang 

cepat untuk melakukan reaksi, 

jadi dapat disimpulkan bahwa 

semakin besar konsentrasi reaksi 

dan semakin kecil partikel-

partikelnya makan semakin cepat 

pula laju reaksi berlangsung 

adalah  percobaan nomor 1. 
 

10 
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PEDOMAN PENSKORAN INSTRUMEN SOAL TES 

LITERASI  SAINS 

 
 

Jenis Sekolah     : SMAN 4 Tambusai Utara   Alokasi Waktu : 60 menit 

Mata Pelajaran : Kimia      Jumlah Soal     : 10 butir 

Kurikulum     : K-13      Penulis              : Juli Yani 

Kelas/Smt     : XI MIPA/1 
 

No Kunci Jawaban Skor Kriteria 

1. a. Orde reaksi 

Percobaan 2 dan 1 

  

  
 (

[   ] 

[   ] 
)
 

  

        

        
 = (

   

   
)
 

 

 4 = (2)
x 

   x = 2 

Percobaan 4 dan 2 

  

  
 (

[       ] 

[       ] 
)
 

  

       

      
 = (

   

   
)
 

 

 3 = (3)
y 

    y = 1 

b. persamaan  

V = k [HCl]
2
 [Na2S2O3]

1
 

4 
Jika peserta didik menjawab 
sempurna sesuai dengan 

kunci jawaban 

3 

Jika peserta didik hanya 

menuliskan kedua orde  

reaksi. 

 

2 

Jika peserta didik 

menuliskan salah satu orde  

Reaksi 

1 
Jika peserta didik menjawab 

salah 

0 

Tidak memberikan jawaban 

2. Konverter katalitik biasanya dipasang pada 

sistem buangan gas kendaraan. Dalam riset-

riset yang telah dilakukan, ditemukan bahwa 

untuk mengurangi racun, maka perlu 

diusahakan adanya reaksi antara gas CO dan 

gas NO yang melewati konverter katalitik 

akan bereaksi membentuk N2 dan CO2, serta 

reaksi antara gas NO2 dengan hidrokarbon. 

Reaksi tersebut hanya dapat terjadi pada 

suhu yang sangat tinggi. Sementara dalam 

suhu yang tinggi pada mesin kendaraan tidak 

dapat bekerja efektif. Oleh karena itu, 

penelitian menyebutkan bahwa perlu adanya 

4 

Jika peserta didik menjawab 

sempurna sesuai dengan 

kunci jawaban 

3 

Jika peserta didik menjawab 

menjelaskan  cara kerja 

konverter katalitik dan 

menghubungkan dengan 

katalis platina dan rhodium 

2 

Jika peserta didik menjawab 

menjelaskan  cara kerja 

katalitik konverter. Namun 

tidak menghubungkan 

dengan katalisnya  

LAMPIRAN K 
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No Kunci Jawaban Skor Kriteria 

katalis yang dapat mempercepat reaksi yang 

dimaksud pada suhu yang rendah. Katalis 

itulah yang disebut dengan konverter 

katalitik. Katalitik konverter terdapat dalam 

knalpot kendaraan, yang terbuat dari katalis 

platina dan rhodium. Saat gas buang 

menyentuh konverter katalitik, maka 

terjadilah reaksi kimia berupa penghilangan 

beberapa zat berbahaya. 

1 

Jika peserta didik 

menuliskan katalis tanpa 

menjelaskan cara kerja 

konverter katalitik 

0 

Tidak memberikan jawaban 

3. Saat memasak menggunakan api besar maka 

akan terjadi kenaikan suhu. Dengan naiknya 

suhu, maka pergerakan  partikel-partikel air 

makin cepat sehingga banyak terjadi 

tumbukan antar partikel air tersebut. Hal 

tersebut menyebabkan air cepat mendidih 

(mempercepat reaksi). Sebaliknya saat 

menggunakan api kecil tidak terjadi kenaikan 

suhu yang drastis. Pergerakan partikel air 

tidak terlalu cepat dan tumbukan antar 

partikel tidak banyak terjadi. Sehingga air 

lamabt mendidih (memperlambat reaksi). 
 

4 

Jika peserta didik menjawab 

sempurna sesuai dengan 

kunci jawaban 

3 

Jika peserta didik menjawab  

dengan  benar tanpa  

mengaitkan 

dengan  laju  reaksinya 

2 

Jika peserta didik menjawab  

dengan benar 

tanpa  mengaitkan dengan  

teori tumbukannya 

1 

Jika peserta didik hanya  

menjawab faktor suhu  

terhadap  laju reaksi. 

0 Tidak memberikan jawaban  

4. Berdasarkan teori tumbukan suatu zat dapat 

bereaksi dengan zat lain apabila partikel-

partikelnya saling bertumbukan. Tumbukan 

terjadi jika dua molekul atau lebih 

permukaannya saling bersentuhan pada satu 

titik. Terjadinya tumbukan antar partikel 

disebabkan setiap partikel dalam suatu zat 

memiliki energi kinetik sehingga parikel-

partikel tersebut selalu bergerak dengan arah 

tidak teratur. Gerakan ini memungkinkan 

terjadinya tumbukan antar partikel tersebut 

yang akhirnya menghasilkan reaksi kimia. 

Oleh karena itu, kemungkinan akan terjadi 

tabrakan antar mobil-mobil dalam keadaan 

macet. 

4 

Jika peserta didik menjawab 

sempurna sesuai dengan 

kunci jawaban 

3 

Jika peserta didik menjawab 

berdasarkan teori tumbukan, 

suatu zat dapat bereaksi 

dengan zat lain apabila 

partikel-partikelnya saling 

bertumbukan. yang 

disebabkan karena adanya 

setiap partikel dalam suatu 

zat memiliki energi kinetik 

sehingga parikel-partikel 

tersebut selalu bergerak 

dengan arah tidak teratur 

2 

jika peserta didik menjawab 

tumbukan antar partikel 

disebabkan setiap partikel 

dalam suatu zat memiliki 

energi kinetik sehingga 
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parikel-partikel tersebut 

selalu bergerak dengan arah 

tidak teratur  

1 
jika peserta didik hanya 

menjelaskan teori tumbukan   

0 Tidak memberikan jawaban 

5. Pagar yang berada di lingkungan tercemar 

udara lebih cepat mengalami  korosi  karena  

terpapar  hujan  asam  dengan intensitas yang 

cukup sering. Dimana dalam hujan asam ini 

mengandung gas-gas polutan seperti sulfur 

dioksida dan nitrogen dioksida dengan 

konsentrasi tinggi  sehingga akanbereaksi  

langsung  dengan  logam  pelapis  mobil  dan 

menyebabkan  korosi.  Faktor yang 

mempengarhi reaksi ini adalah konsentrasi. 

4 

Jika peserta didik menjawab 

sempurna sesuai dengan 

kunci jawaban 

3 

Bila memberikan alasan dan 

menyebutkan faktor yang 

mempengaruhinya, namun 

penjelasan kurang lengkap 

2 

Bila hanya menuliskan 

alasan saja tanpa diberi 

penjelasan. 

1 
Bila membuat jawaban tapi 

tidak tepat/salah. 

0 Tidak memberikan jawaban 

6. Proses perkaratan akan lebih cepat dengan 

uap air, karena uap air memiliki luas 

permukaan yang lebih besar dibanding es 

atau air. Jika dengan uap air akan semakin 

banyak partikel yang bersentuhan dengan 

besi. Dimana, semakin luas permukaan 

mengakibatkan semakin banyak permukaan 

yang bersentuhan dengan pereaksi sehingga 

pada saat yang sama, semakin banyak 

partikel-partikel yang bereaksi  dan semakin 

cepat laju reksi yang terjadi. 
 

4 

Jika peserta didik menjawab 

sempurna sesuai dengan 

kunci jawaban 

3 
Jika peserta didik menjawab 

dengan benar 

2 
Jika peserta didik menjawab 

dengan benar tanpa men 

1 

Jika peserta didik hanya  

menjawab faktor luas 

permukaan terhadap  laju 

reaksi tanpa dijelaskan  

0 Tidak memberikan jawaban 

7. 
Karbit dapat mempengaruhi proses 

pematangan pada buah. Sehingga, karbit 

berfungsi sebagai katalis yang merupakan 

faktor yang mempengaruhi laju reaksi 

pematangan buah. Karena karbit 

mempercepat laju pemasakan buah tanpa 

mengalami perubahan kimia. 

4 

Jika peserta didik menjawab 

sempurna sesuai dengan 

kunci jawaban 

3 

Jika peserta didik menjawab 

katalis merupakan faktor 

yang mempengaruhi laju 

reaksi dan mempercepat 

pemasakan buah tanpa 

mengalami perubahan 

kimia. 

2 
Jika peserta didik menjawab 

katalis mempercepat proses 
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pematangan buah 

menggunakan karbit  

1 
Jika peserta didik menjawab 

katalis tanpa dijelaskan  

0 Tidak memberikan jawaban 

8. Pengaruh luas permukaan bidang sentuh 

terhadap laju reaksi banyak dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari. Misalnya, saudara-

saudara kita yang menggunakan bahan bakar 

kayu untuk memasak, mereka memotong 

kayu besar menjadi potongan kayu yang 

kecil-kecil karena potongan kayu kecil lebih 

cepat terbakar daripada bongkahan kayu 

besar. Ketika ibu-ibu memasak di dapur, 

bumbu-bumbu (seperti lada, kemiri, dan 

cabai) dilumatkan terlebih dahulu sebelum 

dimasukan ke dalam campuran sayuran dan 

daging. Contoh lain, sebelum makanan 

ditelan, makanan tersebut harus dikunyah 

terlebih dahulu. 
 

4 

Jika peserta didik menjawab 

sempurna sesuai dengan 

kunci jawaban 

3 

Jika peserta didik menjawab 

dua contoh pengaruh luas 

permukaan bidang sentuh 

terhadap laju reaksi 

2 

Jika peserta didik hanya 

menjawab satu contoh 

pengaruh luas permukaan 

bidang sentuh terhadap laju 

reaksi 

1 

Jika peserta didik menjawab 

contoh pengaruh luas 

permukaan bidang sentuh 

terhadap laju reaksi tanpa 

menjelaskannya 

0 Tidak memberikan jawaban 

9. Salah satu fakor yang menyebabkan 

kerusakan bahan pangan yaitu suhu, pH, 

konsentrasi garam, ketersediaan air, dan 

faktor lainnya. Oleh karena itu, cara yang 

dapat dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Menyimpan bahan pangan pada suhu 

rendah, misalnya di lemari es atau 

kontainer berpendingin. Kondisi suhu 

yang sangat rendah akan memperlambat 

reaksi pembusukan bahan pangan. 

b. Menyimpan bahan pangan pada ruang 

yang bebas oksigen. Oksigen merupakan 

oksidator terhadap bahan pangan. 

Konsentrasi yang rendah, atau bahkan 

bebas oksigen akan memperlambat laju 

reaksi oksidasi yang bersifat merusak. 

c. Penambahan bahan pengawet pada 

makanan berfungsi untuk menghambat 

kerja enzim yang dibutuhkan oleh bakteri 

4 

 

Jika peserta didik menjawab 

sempurna sesuai dengan 

kunci jawaban 

 

3 

 

Jika peserta didik menjawab 

tiga cara menghambat 

kerusakan bahan pangan 

dalam laju rekasi dan 

dijelaskannya 

 

2 

 

Jika peserta didik menjawab 

dua cara menghambat 

kerusakan bahan pangan 

dalam laju rekasi dan 

dijelaskan 
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atau jamur. Terhambatnya kerja enzim 

akan mengakibatkan bakteri tidak dapat 

berkembang biak dengan baik. 

d. Penambahan asam atau garam pada 

bahan makanan menyebabkan enzim 

akan mempercepat laju reaksi perusakan 

bahan pangan tidak dapat bekerja secara 

optimum sehingga menghambat 

kerusakan bahan pangan. 
 

1 

 

Jika peserta didik menjawab 

satu cara menghambat 

kerusakan bahan pangan 

dalam laju rekasi dan 

dijelaskan 
 

0 

 

 

Tidak memberikan jawaban 

10.  Faktor-faktor yang mempengaruhi laju 

reaksi pada percobaan tersebut adalah luas 

permukaan bidang sentuh zat pereaksi (besi 

0,2 g) dan konsentrasi HCl. Dari percobaan, 

konsentrasi HCl paling besar dan besi dalam 

bentuk serbuk merupakan kondisi yang 

cepat untuk melakukan reaksi, jadi dapat 

disimpulkan bahwa semakin besar 

konsentrasi reaksi dan semakin kecil artikel-

partikelnya makan semakin cepat pula laju 

reaksi berlangsung, dalam hal ini reaksi 

yang cepat terjadi pada percobaan nomor 1. 

4 

Jika peserta didik menjawab 

sempurna sesuai dengan 

kunci jawaban 

3 

Jika peserta didik menjawab 

luas permukaan bidang 

sentuh, konsentrasi dan besi 

dalam bentuk serbuk 

2 

Jika peserta didik menjawab 

luas permukaan bidang 

sentuh saja  

1 
Jika  peserta didik 

menjawab salah 

0 Tidak memberikan jawaban 
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TES LITERASI SAINS  

PADA MATERI LAJU REAKSI 

 

Nama   :       

Mata Pelajaran : Kimia        

Waktu   : 90 Menit 
 

Petunjuk : 

1. Tulislah terlebih dahulu identitas diri di lembar jawaban 

2. Bacalah dengan cermat dan teliti sebelum menjawab pertanyaan 

3. Tuliskan penyelesaian masalah dari soal secara sistematis 

4. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas 

 
 

1. Seorang praktikan melakukan percobaan dengan mengubah-ubah konsentrasi larutan 

HCl dengan larutan Na2S2O3. Adapun data hasil percobaannya adalah sebagai 

berikut. 
 

Perc HCl (M) Na2S2O3 (M) Laju (M/s) 

1 0,1 0,1 1x10
-3

 

2 0,2 0,1 4x10
-3

 

3 0,3 0,2 18x10
-3

 

4 0,2 0,3 12x10
-3

 
 

Berdasarkan data tersebut, tentukan: 

a.  Orde reaksi terhadap HCl dan Na2S2O3 

b.  Persamaan laju reaksi 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Konverter katalitik digunakan untuk mengurangi polusi udara akibat gas buang 

kendaraan yang berbahaya. Gas buang kendaraan seperti karbon monoksida (CO), 

nitrogen monoksida (NO), nitrogen dioksida (NO2), dan sisa hidrokarbon yang tidak 

terbakar dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan atau lingkungan. Gas CO dapat 

meracuni darah jika terhirup manusia, sementara dua gas lainnya dapat membentuk 

lubang pada ozon serta menghasilkan hujan asam. Dari pernyataan tersebut, 

bagaimana cara kerja dari konverter katalitik dalam kendaraan dan mengapa ia bisa 

meminimalisir gas buang kendaraan yang berbahaya bagi lingkungan ? 

LAMPIRAN L 
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..................................................................................................................................................

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

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

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

3. Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

 

 

 

 

Kita pasti sering memasak air di dapur. Pada saat memasak, penggunaan api sangat 

mempengaruhi cepatnya kematangan air. Ketika, menggunakan api yang kecil 

mengakibatkan lambatnya air mendidih. Sebaliknya penggunaan api besar akan 

cepat mendidih. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi ? Bagaimana kaitannya dengan 

laju reaksi berdasarkan teori tumbukan ? 

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

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

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

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

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

 

4. Seseorang mengendarai mobil dan terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Salah satu 

penyebab kemacetan yaitu banyaknya kendaraan yang melintas. pada saat terjadinya 

kemacetan ada kemungkinan terjadinya tabrakan antara mobil tersebut. Ketika mobil  

tersebut bertabrakan, maka banyak kemungkinan yang akan terjadi, seperti kedua 

mobil akan baik-baik saja, masing-masing mobil terpental, mobil akan lecet atau 

rusak parah. Dari peristiwa tersebut, bagaimana hal tersebut dapat terjadi ? dan 

kaitkan dengan teori tumbukan. 

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

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

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

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

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

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

 
 

5. Pembakaran bahan bakar fosil (khususnya dalam mesin kendaraan dan stasiun 

pembangkit listrik) menyebabkan pembentukan polutan gas yang bersifat asam 

seperti sulfur dioksidadan nitrogen dioksida. Setelah gas dibuang ke udara, gas-gas 

tersebut bereaksi dengan air hujan menyebabkan air hujan bersifat asam (hujan 

asam). Hujan asam ini jika terjadi terus menerus dapat menyebabkan korosi  yang 

cukup parah pada logam seperti  yang terjadi pada pagar rumah. Pada lingkungan 



194 
 

yang sangat tercemar, pagar yang terbuat dari besi akan lebih cepat mengalami 

korosi dibandingkan dengan pagar yang berada di lingkungan yang tidak tercemar. 

Berikan  pendapat  Anda  mengapa  hal  ini  dapat  terjadi?  Faktor  apakah  yang 

mempengaruhinya jika dikaitkan dengan laju reaksi? 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

6. Proses perkaratan besi merupakan reaksi antara logam besi dengan air. Menurut 

anda, proses perkaratan mana yang paling cepat akan terjadi antara logam besi 

dengan es, atau dengan uap air ? jelaskan menurut pendapat anda? 

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

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

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

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

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

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

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

 

7. Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

 

 

 

Dari gambar di atas, merupakan sebuah karbit. Dimana, dalam kimia dikenal dengan 

kalsium karbida. Karbit berupa zat padat abu-abu yang dibuat dari pemanasan 

kalsium oksida/batu kapur dengan arang  pada suhu 2000
o
C. Karbit banyak 

digunakan pada pematang buah, salah satunya pada buah pisang. Dari pernyataan 

tersebut jelaskan faktor yang mempengaruhi laju reaksi  pada proses pematang buah 

tersebut?  

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

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

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

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

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

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



195 
 

8. Jelaskan bagaimana pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi 

dalam kehidupan sehari-hari dan berikan tiga contohnya ? 

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

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

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

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

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

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

 

9. Salah satu faktor penunjang pangan suatu negara adalah bagaimana negara tersebut 

dapat mengelola hasil panen, agar dapat tersimpan dalam jangka waktu lama tanpa 

mengalami kerusakan. Produk buah dan sayur akan membusuk selama proses 

distribusi dari sentra produksi (lahan pertanian) ke pasar (perkotaan). Untuk itu, 

diperlukan teknologi agar buah dan sayur serta produk-produk pengelolahan hasil 

pangan tidak cepat rusak (membusuk). Pembusukan bahan pangan merupakan suatu 

reaksi kimia yang melibatkan enzim yang dihasilkan oleh bakteri pembusuk. Maka 

diperlukan kondisi lingkungan yang optimum. Berdasarkan fenomena tersebut,  

bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk menghambat kerusakan bahan pangan 

tersebut ? 

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

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

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

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

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

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

 

10.  Data percobaan reaksi antar besi dan larutan asam klorida sebagai berikut. 

No Besi 0,2 g [HCl] 

1 serbuk 3 M 

2 serbuk 2 M 

3 1 keping 3 M 

4 1 keping 2 M 

5 1 keping 1 M 

Apa yang dapat anda simpulkan dari percobaan ini, dalam hal faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi dan percobaan mana yang paling cepat ? 

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................ 
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Data Nilai Literasi Sains Siswa 

No Nama Siswa Nilai 

1 Ayu Safitri 52.5 

2 Barita Siahaan 57.5 

3 Dedi Supriono 65.0 

4 Dela Ade Ira Pratiwy 72.5 

5 Dela Sabila 85.0 

6 Dila Syafitri Saragih 75.0 

7 Dimas Agil Fahreza 55.0 

8 Dwi Meilani 72.5 

9 Erliana Br. Simanjuntak 70.0 

10 Erwin Riansah Sirait  55.0 

11 Julia Eriska 80.0 

12 Khairunnisa 80.0 

13 Lia Surya Ningsih 70.0 

14 M. Zulahri 85.0 

15 Mayada Septiani 70.0 

16 Mayang Nurtiansih 70.0 

17 Mustika Ade Guna 72.5 

18 Nova Fitria 65.0 

19 Nur Ani Waljannah Z 92.5 

20 Perawati Br. Tarigan 72.5 

21 Putri Ramadayanti 92.5 

22 Rafika Wardani  72.5 

23 Reni Anggraini 85.0 

24 Riki Ade Noprian 42.5 

25 Rizky Handoko 50.0 

26 Selvi Andriani  67.5 

27 Siti Hajar Ritonga 82.5 

28 Sri Wati 62.5 

29 Sutiana 77.5 

30 Syukron Zein 75.0 

31 Tiara Agnesya 87.5 

32 Wahdini Aulia Nasution 60.0 

RATA-RATA 71.01 
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Data Literasi Sains Siswa Setiap Indikator 

No Nama Siswa 
Soal Nomor 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Ayu Safitri 1 3 2 2 1 4 4 2 1 1 21 52.5 

2. Barita Siahaan 4 1 2 1 2 1 3 3 2 4 23 57.5 

3. Dedi Supriono 4 1 2 1 3 2 4 3 2 4 26 65.0 

4. Dela Ade Ira Pratiwy 4 2 4 3 3 2 3 4 2 2 29 72.5 

5. Dela Sabila 4 2 4 4 4 2 4 4 3 4 34 85.0 

6. Dila Syafitri Saragih 4 3 3 1 4 3 4 1 3 4 30 75.0 

7. Dimas Agil Fahreza 1 1 0 3 4 3 4 4 2 0 22 55.0 

8. Dwi Meilani 4 2 3 1 3 4 4 1 3 4 29 72.5 

9. Erliana Br. Simanjuntak 4 3 3 2 3 4 3 1 2 3 28 70.0 

10. Erwin Riansah Sirait  1 2 3 4 3 1 4 2 2 0 22 55.0 

11. Julia Eriska 4 1 4 3 4 4 3 4 2 4 32 80.0 

12. Khairunnisa 4 2 4 1 4 3 4 4 2 4 32 80.0 

13. Lia Surya Ningsih 4 1 4 4 3 2 3 1 2 4 28 70.0 

14. M. Zulfahri 4 2 3 4 4 3 4 4 2 4 34 85.0 

15. Mayada Septiani 4 2 2 1 3 4 4 4 2 2 28 70.0 

16. Mayang Nurtiansih 4 1 4 2 3 2 4 4 2 2 28 70.0 

17. Mustika Ade Guna Hasibuan 4 3 2 2 2 4 4 4 2 2 29 72.5 

18. Nova Fitria 4 3 3 1 3 4 3 1 2 2 26 65.0 

19. Nur Afni Waljannah Z 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 37 92.5 

LAMPIRAN M2 
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20. Perawati Br. Tarigan 4 3 3 2 3 3 4 1 2 4 29 72.5 

21. Putri Ramadayanti 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 37 92.5 

22. Rafika Wardani  4 2 4 3 3 2 3 4 2 4 29 72.5 

23. Reni Anggraini 4 3 3 3 3 4 4 4 2 4 34 85.0 

24. Riki Ade Noprian 1 0 3 2 3 2 1 3 2 0 17 42.5 

25. Rizky Handoko 1 2 2 1 3 2 4 2 1 2 20 50.0 

26. Selvi Andriani  4 1 2 2 4 2 4 2 2 4 27 67.5 

27. Siti Hajar Ritonga 4 1 3 2 4 4 4 4 3 4 33 82.5 

28. Sri Wati 1 1 3 1 4 3 3 4 3 2 25 62.5 

29. Sutriana 4 2 4 1 4 3 4 4 2 4 31 77.5 

30. Syukron Zein 4 2 2 2 2 4 4 3 3 4 30 75.0 

31. Tiara Agnesya 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 35 87.5 

32. Wahdini Aulia Nasution 1 1 2 1 3 3 4 4 2 3 24 60.0 

Persentase 66.01% 69.21% 80.94% 54.68% 75.78% 
 71.01 

Rata-rata 69,32% 

 

Keterangan: 

Soal Nomor  1 & 2  : Indikator menerapkan pengetahuan yang sesuai 

Soal Nomor  3, 4 & 5 : Indikator mengidentifikasi 

Soal Nomor  6, 7 & 8 : Indikator menjelaskan implikasi pengetahuan ilmiah bagi masyarakat 

Soal Nomor  9  : Indikator mengusulkan cara untuk menyelidiki pertanyaan ilmiah 

Soal Nomor 10  : Indikator menarik kesimpulan yang tepat 
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VALIDASI EMPIRIS BUTIR SOAL 

(MENGGUNAKAN SOFTWARE ANATES VERSI 4.0.5) 

 

Jumlah Subjek : 25 

Jumlah Butir Soal : 14 
 

Nomor 

urut 

Nomor 

Subjek 

No. Butir Baru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

No. Butir Asli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Nama Skor Ideal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

1 1 S1 0 1 4 3 4 1 4 4 3 0 2 4 0 2 

2 2 S2 2 4 4 3 4 0 3 4 3 2 0 4 0 2 

3 3 S3 3 0 2 2 3 1 2 3 3 2 2 3 0 1 

4 4 S4 2 0 3 3 0 4 0 3 0 0 0 3 3 1 

5 5 S5 1 0 3 2 3 2 2 3 3 1 1 3 2 1 

6 6 S6 2 3 3 2 0 2 1 3 3 0 2 2 2 2 

7 7 S7 1 4 4 0 3 1 1 4 4 0 0 2 1 4 

8 8 S8 1 4 4 0 3 1 1 4 4 3 0 2 0 0 

9 9 S9 2 2 2 0 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 

10 10 S10 0 2 2 0 0 1 2 2 2 0 0 3 0 0 

11 11 S11 2 1 2 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 

12 12 S12 2 1 4 2 3 2 1 4 4 0 0 2 2 0 

13 13 S13 1 0 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 

14 14 S14 0 3 3 2 3 2 2 2 3 0 0 3 2 2 

15 15 S15 0 1 3 1 4 0 1 3 3 1 0 2 0 2 

16 16 S16 2 2 4 1 1 0 4 4 4 1 4 3 0 4 

17 17 S17 0 2 3 1 2 0 2 3 3 0 0 0 0 0 

18 18 S18 2 2 3 1 0 0 2 2 3 0 2 3 0 2 

LAMPIRAN N 
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19 19 S19 2 3 2 3 0 3 3 3 3 2 0 1 3 0 

20 20 S20 1 4 4 2 4 2 1 4 4 3 2 3 2 2 

21 21 S21 3 2 4 3 3 3 2 4 4 1 2 2 3 3 

22 22 S22 1 3 4 3 2 3 3 4 4 2 0 2 1 3 

23 23 S23 3 0 3 2 2 1 2 3 4 1 3 3 1 1 

24 24 S24 2 0 4 2 3 2 2 4 4 0 0 3 0 1 

25 25 S25 0 1 1 2 3 2 2 2 2 0 0 1 0 1 

 

 

Rekapitulasi Validitas Butir Soal dengan Bantuan Software Anates Versi 4.0.5 

No. Butir Baru No. Butir Asli Korelasi Signifikansi 

1 1 0,603 Signifikansi  
2 2 0,640 Sangat Signifikansi 
3 3 0,465 - 
4 4 0,558 Signifikansi 
5 5 0,285 - 
6 6 0,640 Sangat Signifikansi  
7 7 0,520 Signifikansi 
8 8 0,272 -  
9 9 0,585 Signifikansi  
10 10 0,530 Signifikansi 
11 11 0,640 Sangat Signifikansi  
12 12 0,651 Sangat Signifikansi  
13 13 0,226 - 
14 14 0,531 Signifikansi  
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RELIABILITAS TES 

(MENGGUNAKAN SOFTWARE ANATES VERSI 4.0.5) 

 

Rata-rata  = 27, 32 

Simpangan Baku = 8, 07  

Korelasi XY  = 0, 64 

Realibilitas Tes = 0, 78 

 

No. Urut No. Subyek Kode/Nama Subyek Skor Ganjil Skor Genap Skor Total 

1 1 S1 15 18 33 

2 2 S2 19 16 35 

3 3 S3 18 14 32 

4 4 S4 9 9 18 

5 5 S5 18 11 29 

6 6 S6 12 13 25 

7 7 S7 15 13 28 

8 8 S8 20 9 29 

9 9 S9 9 10 19 

10 10 S10 10 2 12 

11 11 S11 17 20 37 

12 12 S12 16 13 29 

13 13 S13 13 14 27 

14 14 S14 10 10 20 

15 15 S15 10 8 18 

16 16 S16 20 21 41 

17 17 S17 10 5 15 

18 18 S18 16 14 30 

19 19 S19 16 9 25 

20 20 S20 21 16 37 

21 21 S21 16 21 37 

22 22 S22 20 14 34 

23 23 S23 17 15 32 

24 24 S24 16 12 28 

25 25 S25 8 5 13 
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DAYA PEMBEDA SOAL 

 

A. Kelompok Unggul 

 

No. 

Urut 

No. 

Subyek 

Kode/Nama 

Subyek 
Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 S16 
Kristine 

Angel N  
41 1 2 3 4 2 2 4 1 4 4 4 4 2 4 

2 S11 
Gustiana 

Yona 
37 3 2 3 2 2 2 2 4 2 3 3 4 2 3 

3 S20 
One Ayu 

Zirly Arzety  
37 3 1 4 4 4 1 1 2 4 4 4 2 1 2 

4 S21 Pria Anggara  37 2 3 2 4 2 3 2 3 4 3 4 2 0 3 

5 S2 
Aldi 

Firmansyah 
35 2 3 1 4 4 3 3 0 4 4 3 0 2 2 

6 S22 Reni Vionita 34 3 1 1 4 4 1 3 3 4 2 4 0 1 3 

7 S1 
Ade Afrilia 

Setiani 
33 0 3 3 4 1 3 4 0 4 4 3 2 0 2 

Rata-Rata Skor 2,00 2,14 2,43 3,71 2,71 2,14 2,71 1,86 3,71 3,43 3,57 2,00 1,14 2,71 

Simpang Baku 1,15 0,90 1,13 0,76 1,25 0,90 1,11 1,57 0,76 0.79 0,53 1,63 0,90 0,76 
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B. Kelompok Asor 

 

No. 

Urut 

No. 

Subyek 

Kode/Nama 

Subyek 
Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 S14 Ivan Murpai 20 0 0 0 3 3 0 1 2 2 3 3 0 1 2 

2 S9 
Cindi 

Arviani  
20 0 2 0 2 2 2 2 0 2 4 2 0 1 0 

3 S4 
Aminova 

Sagita tri  
19 0 2 3 3 3 2 0 2 3 0 0 0 0 0 

4 S15 Kiki Syahfi 18 1 0 2 3 1 0 0 1 3 2 3 0 0 2 

5 S17 M. Irvan 18 0 0 0 3 2 0 1 1 3 1 3 0 1 0 

6 S25 
Sukma 

Ramadani 
13 0 0 0 1 1 0 2 1 2 3 2 0 1 0 

7 S10 
Devia 

Ananda S 
12 0 0 2 2 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 

Rata-Rata Skor 0,14 0,57 1,00 2,43 2,00 0,57 1,00 1,00 2,43 1,86 2,14 0,00 0,71 0,57 

Simpang Baku 0,38 0,98 1,29 0,79 0,82 0,98 0,82 0,82 0,53 1,57 1,07 0,00 0,49 0,98 

 

C. Rekaputulasi Daya Pembeda dengan Menggunakan Bantuan Software Anates Versi 4.0.5 

Jumlah Subyek   : 25         Un : Unggul 

Kelompok atas/bawah (n) : 7         SB  : Simpang Baku 

Butir Soal   : 14         As : Asor 

No No. Butir Asli Rata-Rata Un Rata-Rata As Beda SB Un SB As SB Gab t DP (%) 

1 1 2,00 0,14 1,86 1,15 0,38 0,46 4,04 46,43 

2 2 2,14 0,57 1,57 0,90 0,98 0,50 3,13 39,29 

3 3 2,43 1,00 1,43 1,13 1,29 0,65 2,20 35,71 

4 4 3,71 2,43 1,29 1,76 0,79 0,41 3,12 32,14 

5 5 2,71 2,00 0,71 1,25 0,82 0,57 1,26 17,86 
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No No. Butir Asli Rata-Rata Un Rata-Rata As Beda SB Un SB As SB Gab t DP (%) 

6 6 2,14 0,57 1,57 0,90 0,98 0,50 3,13 39,29 

7 7 2,71 1,00 1,71 1,11 0,82 0,52 3,29 42,86 

8 8 1,86 1,00 0,86 1,57 0,82 0,67 1,28 21,43 

9 9 3,71 2,43 1,29 0,76 0,53 0,35 3,67 32,14 

10 10 3,43 1,86 1,57 0,79 1,57 0,66 2,36 39,29 

11 11 3,57 2,14 1,43 0,53 1,07 0,45 3,16 35,71 

12 12 2,00 0,00 2,00 1,63 0,00 0,62 3,24 50,00 

13 13 1,14 0,71 0,43 0,90 0,49 0,39 1,11 10,71 

14 14 2,71 0,57 2,14 0,76 0,98 0,47 4,59 53,57 
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TINGKAT KESUKARAN SOAL 

(MENGGUNAKAN SOFTWARE ANATES VERSI 4.0.5) 

 

Jumlah Subyek : 25 

Butir Soal  : 14 

No. Butir Baru No. Butir Asli 
Tingkat Kesukaran 

(%) 
Tafsiran 

1 1 26,79 Sukar 

2 2 33,93 Sedang 

3 3 42,86 Sedang  

4 4 76,79 Mudah  

5 5 58,93 Sedang  

6 6 33,93 Sedang  

7 7 46,43 Sedang 

8 8 35,71 Sedang 

9 9 76,79 Mudah 

10 10 66,07 Sedang 

11 11 71,43 Mudah  

12 12 25,00 Sukar 

13 13 23,21 Sukar  

14 14 41,07 Sedang  
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REKAP ANALISIS BUTIR SOAL 

 

Rata-Rata  : 27, 32    Realibilitas Tes : 0,78 

Simpang Baku : 8, 07     Butir Soal  : 14 

Korelasi XY  : 0,64     Jumlah Subyek : 25 

No 

No. 

Butir 

Asli 

T DP (%) 
T. 

Kesukaran 
Korelasi Sign. Korelasi Keputusan 

1 1 4,04 46,43 Sukar 0,603 Signifikansi Digunakan 

2 2 3,13 39,29 Sedang 0,640 Sangat 

Signifikansi 
Digunakan 

3 3 2,20 35,71 Sedang 0,465 - Tidak Digunakan 

4 4 3,12 32,14 Mudah 0,558 Signifikansi Digunakan 

5 5 1,26 17,86 Sedang 0,285 - Tidak Digunakan 

6 6 3,13 39,29 Sedang 0,640 Sangat 

Signifikansi 
Digunakan 

7 7 3,29 42,86 Sedang 0,520 Signifikansi Digunakan 

8 8 1,28 21,43 Sedang 0,272 - Tidak Digunakan 

9 9 3,67 32,14 Mudah 0,585 Signifikansi Digunakan 

10 10 2,36 39,29 Sedang 0,530 Signifikansi Digunakan 

11 11 3,16 35,71 Mudah 0,640 Sangat 

Signifikansi 
Digunakan 

12 12 3,24 50,00 Sukar 0,651 Sangat 

Signifikansi 
Digunakan 

13 13 1,11 10,71 Sukar 0,226 - Tidak Digunakan 

14 14 4,59 53,57 Sedang 0,531 Signifikansi Digunakan 
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FOTO DOKUMENTASI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN S 

Siswa kelas XII IPA 1 mengerjakan soal validitas uji coba 

Siswa melakukan pendekatan dan analisis masalah 
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Siswa mengklarifikasi masalah dalam LKPD dengan kelompok 

Siswa melanjutkan isu permasalahan dengan melakukan percobaan sederhana  
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Siswa melakukan diskusi dan evaluasi dengan kelompok masing-masing 
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Siswa melakukan refleksi, mempresentasikan hasil diskusinya 

Siswa melakukan tes literasi sains 

Guru melakukan wawancara dengan siswa 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 



 
 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 
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