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ABSTRAK 

 
Yuli Safitri (2022) :  Hubungan Self Confidence dan Kemampuan Berpikir                                  

Kreatif Siswa Pada Materi Kimia Reaksi Redoks 

SMA Negeri 12   Pekanbaru 

        

Self confidence merupakan sikap percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki. 

Self confidence siswa merupakan hal yang akan diteliti dalam hubungannya  

dengan kemampuan berpikir kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan self confidence dan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi 

reaksi reduksi-oksidasi SMA Negeri 12 Pekanbaru. Jenis penelitian yaitu studi 

korelasional dengan pendekatan kuantitatif yang dalam pengumpulan datanya 

menggunakan metode kuantitatif  untuk angket self confidence dan tes 

kemampuan berpikir kreatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA 

SMA Negeri 12 Pekanbaru dan objeknya adalah hubungan self confidence dan 

kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi kimia reaksi reduksi-oksidasi. 

Sampel yang diambil untuk penelitian ini adalah kelas X MIPA 1 yang berjumlah 

20 siswa. Pengambilan sampelnya menggunakan teknik purprosive sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa memiliki self confidence dan 

kemampuan berpikir kreatif dalam taraf sedang sebesar 63%. Hubungan antara 

self confidence dan kemampuan berpikir kreatif siswa menggunakan korelasi 

product moment menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan yaitu 

dengan indeks korelasi sebesar 0,717 dengan interpretasi hubungan dalam 

kategori kuat. 
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ABSTRACT 

Yuli Safitri (2022): The Correlation between Students’ Self Confidence and 

Their Creative Thinking Ability on Redox Reaction of 

Chemistry Lesson at State Senior High School 12 

Pekanbaru 

Self-confidence is an attitude of confidence in abilities owned.  The correlation 

between students’ self-confidence and their creative thinking ability was 

researched.  This research aimed at finding out the correlation between students’ 

self-confidence and their creative thinking ability on Reduction-Oxidation 

Reaction Lesson at State Senior High School 12 Pekanbaru.  It was a correlational 

research with quantitative approach.  Collecting data was done by using 

quantitative method for self-confidence questionnaire and creative thinking ability 

test.  The subjects of this research were the tenth-grade students of MIPA at State 
Senior High School 12 Pekanbaru, and the object was the correlation between 

students’ self-confidence and their creative thinking ability on Reduction-

Oxidation Reaction Lesson.  The samples were 20 of the tenth-grade students of 

MIPA 1.  Purposive sampling technique was used in this research.  The research 

findings showed that students owned moderate self-confidence and creative 

thinking ability 63%.  The correlation between students’ self-confidence and their 

creative thinking ability tested with product moment correlation showed that there 

was a significant positive correlation with the correlation index 0.717, and the 

correlation interpretation was on strong category. 

 

Keywords:  Self Confidence, Creative Thinking, Reduction-Oxidation 

Reaction 
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 ملخص

(: عالقت بٍن انثقت باننفس وقدرة انتالمٍذ عهى انتفكٍز ٢٢٢٢ٌونً سافطزي، )

اإلبداعً فً مادة انكٍمٍاء وهً تفاعم األكسدة 

 ١٢واالختزال فً انمدرست انثانوٌت انحكومٍت 

 بكنبارو

انثقت ببنُفس هي يىقف ثقت في قذساث انشخص. ثقت انتالييز هي شيء 

سيتى بحثهب فيًب يتؼهق بقذسة انتفكيش اإلبذاػي. يهذف هزا انبحث إنً يؼشفت ػالقت 

بيٍ انثقت ببنُفس وقذسة انتالييز ػهً انتفكيش اإلبذاػي في يبدة انكيًيبء وهي 

بكُببسو. وَىػه  ١٢انحكىييت تفبػم األكسذة واالختزال في انًذسست انثبَىيت 

ػببسة ػٍ بحث استببطي بًذخم كًي، وجًغ انبيبَبث فيه يستخذو انطشيقت انكًيت 

الستبيبٌ انثقت ببنُفس واختببس انقذسة ػهً انتفكيش اإلبذاػي. األفشاد تالييز انصف 

نقسى انشيبضيبث وانؼهىو انطبيؼيت في انًذسست انثبَىيت انحكىييت   ٠١

نًىضىع ػالقت بيٍ انثقت ببنُفس وقذسة انتالييز ػهً انتفكيش بكُببسو، وا١٢

اإلبذاػي في يبدة انكيًيبء وهي تفبػم األكسذة واالختزال. انؼيُت انًأخىرة نهزا 

  ٢٢وانتي تتكىٌ يٍ ١نقسى انشيبضيبث وانؼهىو انطبيؼيت  ٠١انبحث هي صف 

تهًيزا. وأخز انؼيُبث ببستخذاو تقُيت أخز انؼيُبث انهذفت. وأظهشث انُتبئج أٌ 

انتالييز يتًتؼىٌ ببنثقت ببنُفس وانقذسة ػهً انتفكيش اإلبذاػي بًستىي يتىسط 

٪. انؼالقت بيٍ انثقت ببنُفس وانقذسة ػهً انتفكيش اإلبذاػي نذي انتالييز ٣٦

القت االستببط انًىجبت انًؼُىيت يغ ببستخذاو استببط ضشة انؼزوو تظهش ػ

 تفسيش انؼالقت في فئت قىيت. يغ ٧ ١٧، ٠يؤشش استببط

 انثقت باننفس، انتفكٍز اإلبداعً، تفاعم األكسدة واالختزالانكهماث األساسٍت: 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Berpikir kreatif merupakan sebuah keterampilan yang wajib dimiliki 

oleh peserta didik  dalam menemukan dan membuat sesuatu yang baru, cara-

cara baru, dan contoh baru sehingga bermanfaat untuk siswa dalam belajar. 

Karena berpikir kreatif merupakan salah satu tujuan dari pendidikan nasional 

(Luluk Rachmatul Yasiro, Fitria Eka Wulandari, 2021). Permendikbud Nomor 

54 Tahun 2013 juga mengungkapkan bahwa kualifikasi kelulusan meliputi 

sikap, pengetahuan dan keterampilan siswa harus tercapai melalui setiap 

jenjang pendidikan. Salah satu sikap yang penting untuk dikuasai siswa yaitu 

self confidence dan salah satu unsur pengetahuan adalah berpikir kreatif. 

Keterampilan berpikir kreatif adalah sebuah kemampuan dalam  

menemukan ide, melihat hubungan terbaru ataupun tak terduga, pemahaman 

konsep, menciptakan jawaban, dan membuat pertanyaan (He et al., 2019). 

Dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dibutuhkan sikap 

percaya diri terhadap kemampuannya, salah satu sikap yang dibutuhkan 

adalah self confidence. Self confidence adalah sebuah sikap percaya diri 

dengan menganggap dirinya mempunyai kepribadian yang sempurna (Pratiwi 

et al., 2018). Sehingga sikap self confidence dapat mendorong perkembangan 

seseorang khususnya dalam kemampuan berpikir kreatif. Percaya diri sangat 
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Penting untuk mewujudkan potensi yang ada pada dirinya. Dengan rasa 

percaya diri akan kemampuan yang dimiliki maka akan membuat seseorang 

dapat meraih tujuan dalam hidupnya (Siti Nurkholifah, Toheri, 2018).  

Setiap siswa di sekolah pasti mempunyai kekuatan internal yang 

bersifat sebagai suatu potensi yang terdiri atas positif dan negatif. Dimana 

kekuatan yang ada dalam diri siswa tersebut akan memicu semangat untuk 

mencapai keberhasilan. Sehingga perlunya sikap percaya diri dalam 

mendukung kekuatan internal yang ada. Hal ini juga telah dijelaskan dalam 

firman Allah Subhanahu Wata’ala dalam surat Ali-Imran ayat 139:  

ْؤِيُِْيٍ ُْتُْى يُّ ٌْ ُك ٌَ اِ َْتُُى ااْلَْػهَْى  َواَل تَِهُُْىا َواَل تَْحَزَُْىا َواَ

Terjemahan : janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu 

bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi 

derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman (Qs. Ali-Imran:139). 

 

Berdasarkan ayat diatas diartikan bahwa kita sebagai manusia jangan 

mudah menyerah, kita harus selalu percaya diri akan kemampuan yang ada 

pada diri kita sehingga akan memberikan energi positif dalam belajar 

terkhusus dalam memperlajari kimia. Ilmu kimia adalah salah satu ilmu 

pengetahuan (Yenti & Afrianis, 2019). Ilmu kimia mempelajari fenomena 

alam yang erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari (Nirwana & 

Yenti, 2021).  Kimia adalah salah satu bidang ilmu sains yang perkembangan 

dan aplikasinya membutuhkan kerja esperimental dengan standar tertentu 

(Kurniawati, 2017). Kimia merupakan ilmu pengetahuan alam yang 

membahas aspek yang mampu diamati pada kehidupan nyata berdasarkan 

eksperimen yang dilakukan pada makhluk hidup, lingkungan maupun 
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memberikan pelakuan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Didalam 

proses belajar mengajar kimia memerlukan penalaran dan pemikiran yang 

logis, serta pemahaman yang bersifat ilmiah. Siswa mempunyai keahlian 

yang bervariasi dalam mengambil dan menyerap setiap pengetahuan yang 

diberikan oleh guru (Emmi Juwita Siregar, 2020). Khususnya pada 

pembelajaran kimia diperlukannya kreativitas untuk menyelesaikan persoalan 

yang berkaitan pada pengaplikasian kimia pada kehidupan sehari-hari serta 

eksperimen ataupun uji coba terkait kimia (Dewi Satria Ahmar, Ramlawati, 

Melati Masri, 2017). Salah satu yang dibahas yaitu pokok bahasan reaksi 

reduksi-oksidasi. 

Reaksi reduksi-oksidasi adalah pokok bahasan penting dalam 

pembelajaran kimia karena dianggap sebagai materi prasyarat untuk 

memahami materi selanjutnya dan juga berperan penting dalam proses kimia 

misalnya fotosintesis, reaksi pembakaran, korosi dan lain-lain. Kreativitas 

siswa dapat diukur dengan menggunakan materi reaksi reduksi-oksidasi ini. 

Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Roudlotul Jannah 

dan Rusmini (2020) yaitu pada keterampilan berpikir kreatif indikator 

kefasihan dimana level peserta didik dalam memahami materi reaksi reduksi-

oksidasi sangat berhubungan dengan kemampuan siswa dalam menciptakan 

ide ataupun jawaban. Selanjutnya pada indikator fleksibilitas dimana 

keterampilan berpikir kreatif siswa dapat kita ketahui melalui soal-soal reaksi 

reduksi-oksidasi yang diajukan dan diselesaikan siswa dengan cara yang 

bervariasi. Selain itu pada indikator kebaruan dimana keterampilan siswa 

dapat diketahui dari cara siswa mengajukan soal yang berbeda dari cara 
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sebelumnya dalam hal ini siswa membuat cara baru yang sesuai dengan 

konsep reaksi reduksi-oksidasi (Jannah, 2020). Sedangkan self confidence 

siswa juga memiliki korelasi dengan materi reaksi redoks yaitu self 

confidence siswa mengalami peningkatan disebabkan siswa yang mampu 

memahami materi yang sudah dipelajari serta munculnya rasa kepuasan 

terhadap dirinya (Safarullah Juandri, Hairida, 2017). 

Bersumber pada observasi yang sudah dilakukan pada SMA Negeri 12 

Pekanbaru, self confidence dan kemampuan berpikir kreatif tiap siswa 

berbeda-beda. self confidence dasarnya bermula dari dalam diri sendiri, bila 

siswa mempunyai self confidence yang tinggi maka siswa akan terdorong 

mencari tahu sehingga kemungkinan terjadi peningkatan terhadap 

kemampuan berpikir kreatifnya dan begitu sebaliknya. Melihat hal tersebut 

penulis tertarik untuk mengetahui dan juga mendeskripsikan hubungan 

keduanya dengan mengukur self confidence siswa, kemampuan berpikir 

kreatif siswa, dan hubungan keduanya dalam materi kimia. Sehingga 

diharapkan dengan mengetahui hubungan antara keduanya dapat memberikan 

dampak positif terhadap siswa dalam mempelajari ilmu kimia.   

Melihat pemaparan diatas, diperlukannya gambaran lebih jelas terkait  

“Hubungan Antara Self Confidence dan Kemampuan Berpikir Kreatif 

Siswa pada Materi Kimia Reaksi Reduksi-Oksidasi Kelas X SMA Negeri 

12 Pekanbaru”. 
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B. Penegasan Istilah 

Terdapat beberapa istilah yang perlu ditegaskan dan dijelaskan pada 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Self confidence merupakan kepercayaan seseorang atas dirinya sehingga 

mampu mencapai tujuan hidup dengan optimis terhadap kelebihan yang 

dia punya (Robiatul, 2020). 

2. Berpikir Kreatif merupakan keterampilan seseorang dalam menyatukan 

gagasan atau ide yang unik serta mampu menganalisis informasi terbaru 

dalam memecahkan suatu masalah (Qomariyah et al., 2021). 

3. Reaksi reduksi-oksidasi adalah reaksi transfer-elektron yang berperan 

banyak dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada proses pembakaran 

(Chang Raymond, 2004). 

 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

a. Kemampuan berpikir kreatif siswa sebagian yang masih tergolong 

rendah 

b. Kepercayaan diri siswa sebagian yang masih tergolong rendah 

2. Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian yaitu siswa yang diteliti adalah siswa X 

MIPA 1 SMA Negeri 12 Pekanbaru, aspek pertama yang diukur yaitu self 

confidence siswa dengan indikator : 1) Yakin pada kemampuan diri sendiri; 

2) Bertindak mandiri dalam mengambil keputusan; 3) Mempunyai 

kepribadian yang positif; 4) Berani menyampaikan pendapat. Aspek kedua 
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yang diukur yaitu kemampuan berpikir kreatif siswa dengan indikator : 1) 

fluency (kelancaran/kefasihan); 2) flexibility (keluwesan); 3) orisinil 

(keaslian); 4) elaboration (elaborasi) pada materi reaksi reduksi-oksidasi. 

3. Rumusan Masalah 

a. Apakah terdapat hubungan self confidence dan kemampuan berpikir 

kreatif siswa kelas X MIPA 1 pada pokok bahasan materi reaksi 

reduksi-oksidasi ? 

b. Bagaimana hubungan self confidence dan kemampuan berpikir kreatif 

siswa kelas X MIPA 1 pada pokok bahasan materi reaksi reduksi-

oksidasi ? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui hubungan self confidence dan kemampuan berpikir 

kreatif siswa kelas X MIPA 1 SMA Negeri 12 Pekanbaru pada pokok 

bahasan materi reaksi reduksi-oksidasi. 

b. Untuk mendeskripsikan hubungan self confidence dan kemampuan 

berpikir kreatif siswa kelas X MIPA 1 SMA Negeri 12 Pekanbaru pada 

pokok bahasan materi reaksi reduksi-oksidasi. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki banyak manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi siswa, diharapkan penelitian ini dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan self confidence dan mengasah kemampuan berpikir 
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kreatif siswa serta memberikan dampak positif terhadap proses 

pembelajaran berikutnya. 

b. Bagi guru, sebagai informasi sehingga guru bisa membantu siswa 

meningkatkan self confidence dan mengembangkan kemampuan 

berpikir kreatifnya. 

c. Bagi sekolah, dapat dijadikan sebagai bahan dan juga gambaran terkait 

kondisi self confidence dan kemampuan berpikir kreatif siswa sehingga 

sekolah bersama guru dapat bekerja sama dalam memperbaiki dan juga 

meningkatkan keduanya. 

d. Bagi peneliti, menjadi tambahan ilmu pengetahuan, pengalaman yang 

bisa diterapkan ketika menjadi pendidik nantinya. 

e. Bagi pihak lain, menjadi informasi terhadap peneliti lainnya yang akan 

melakukan penelitian terkait dengan penelitian ini. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Self Confidence 

Self Confidence merupakan pandangan individu atas dirinya 

sehingga termotivasi dan sumber daya yang dibutuhkan serta dikemukakan 

dalam kondisi yang sesuai. Selain itu self confidence juga dapat diartikan 

sebagai salah satu sifat internal siswa yang dapat mempengaruhi proses 

belajar (Solihah et al., 2021). Menurut Royal Melbourne Institute of 

Technology (RMIT), Self Confidence merupakan suatu kepercayaan yang 

ada pada seseorang dalam mencapai kesuksesan dan kompetensi, yakin 

akan kemampuan diri sendiri, dan mampu menghadapi keadaan di 

lingkungannya (Andini et al., 2018) 

Self confidence adalah kepercayaan dalam melakukan sesuatu untuk 

diri sendiri sebagai karakteristik pribadi yang termasuk kedalam aspek 

kemampuan diri, optimisme, objektivitas, tanggung jawab, rasional, dan 

aspek realitas. Self confidence juga dikenal sebagai keyakinan seseorang 

yang didapatkan dari menolong dirinya yang bersifat internal, rasa yakin 

dalam membantu mencapai  tujuan hidup agar tidak mudah menyerah 

meskipun mengalami kegagalan. Selain itu self confidence juga diartikan 

sebagai kepercayaan individu kepada semua kelebihan dirinya dan 
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kepercayaan untuk membuat dirinya bisa meraih berbagai tujuan dalam 

hidupnya (Bahru et al., 2018). 

Kepercayaan diri yang biasa disebut self confidence merupakan 

kepercayaan dan sikap individu akan kemampuan dirinya dalam menerima 

secara terbuka dalam bentuk positif ataupun negatif dan mempelajarinya 

dengan maksud untuk kepuasan bagi dirinya (Marjani et al., 2018). 

Pendapat Lauster (dalam hakim, 2002, hlm.4) self confidence merupakan 

sikap atau rasa percaya kepada kemampuan seseorang atas dirinya 

sehingga dalam melakukan tindakan tidak merasa takut, mempunyai 

kebebasan untuk melakukan aktivitas yang diinginkan dan perilaku yang 

bertanggung jawab, pribadi yang sopan dalam bergaul, mempunyai 

semangat untuk berprestasi serta mengetahui kekurangan dan kelebihan 

yang ada pada dirinya sendiri (Oktapiani, 2019).  

Craven (1991) mengungkapkan self confidence adalah bagian dari 

psikologis yang mampu berpengaruh terhadap kegiatan akademik peserta 

didik. Craven (1991) menambahkan ketika siswa memiliki self confidence 

itu bermakna bahwa siswa mempunyai harapan untuk meraih tujuan yang 

terjadi dalam kondisi tertentu. Menurut Anthony (1992) self confidence 

yaitu perilaku yang ada dalam diri seseorang pada saat ia dapat menerima 

sebuah kebenaran, mempunyai kesadaran diri, berpikir positif, memiliki 

sikap mandiri dan mempunyai keahlian dalam meraih hal yang dicita-

citakan (Sari, 2021). 
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Adapun indikator self confidence menurut Hendrina, Rohaeti dan 

Sumarno yaitu (1) Yakin pada kemampuan diri sendiri; (2) bertindak 

mandiri dalam mengambil keputusan; (3) mempunyai kepribadian yang 

positif; (4) berani menyampaikan pendapat (Islami et al., 2018). 

a. Ciri-ciri Individu yang Percaya Diri 

Ciri-ciri individu yang memiliki rasa percaya diri yang proporsional 

sebagai berikut: 

1) Rasa percaya terhadap kemampuan diri, sehingga tidak 

mengharapkan pujian, pengakuan, penerimaan, atau rasa hormat. 

Individu yang memiliki rasa percaya diri cenderung cukup dengan 

kemampuannya walaupun orang lain tidak menerima atau mengakui 

bahkan memujinya. 

2) Tidak terpaku dalam memunculkan sikap beradaptasi agar diterima 

oleh suatu kelompok atau orang lain. Individu yang mempunyai 

kepercayaan diri cenderung berbeda dari yang lainnya meskipun 

ditolak dalam sebuah kelompok. 

3) Mempunyai keberanian untuk memperoleh dan menemui penolakan 

orang lain  maka dikatakan cenderung berani jadi diri sendiri. 

4) Dapat mengendalikan diri dengan baik dan mengontrol emosi 

dengan stabil sehingga lebih friendly dengan orang lain. 

5) Mempunyai internal locus of control , maksudnya ialah dapat 

melihat kegagalan atau keberhasilan sebagai usaha seseorang dan 

terus berjuang dan  tidak berharap dengan bantuan orang lain. 



 

 

 

 

11 

6) Memiliki perspektif positif pada dirinya, orang lain, atau kondisi 

lingkungan sekitar. 

7) Mempunyai tujuan yang sesuai akan dirinya, sehingga ketika tujuan 

tidak didapatkan maka individu tersebut tetap dapat mengambil 

hikmah yang positif atas peristiwa tersebut dengan berusaha 

kembali untuk mewujudkannya. 

b. Ciri-ciri Individu yang Kurang Percaya Diri 

1) Berusaha mengungkapkan sikap ortodoks agar mendapatkan 

pengakuan dan diterima oleh orang lain. 

2) Mempunyai ortodoks yang tinggi kepada orang lain, karena adanya 

rasa takut yang tersembunyi atas penolakan orang lain. 

3) Kesulitan dalam menerima diri sendiri dan melihat rendah 

kemampuan dirinya, akan tetapi berharap lebih atas dirinya 

sehingga seringkali mengalami rasa kecewa dikarenakan tidak 

terwujudnya sebuah harapan.  

4) Mempunyai sikap pesimis sehingga menjadikan diri pasif karena 

merasa tidak mampu melakukannya atau sulit untuk diwujudkan. 

5) Mempunyai pandangan tidak berhasil, kemudian menjauh dari 

resiko dan takut membuat target agar tercapai. 

6) Seorang yang kurang percaya diri cenderung menolak pujian yang 

tulus, karena merasa tidak cocok dengan pujian tersebut atau hal. 



 

 

 

 

12 

7) Individu yang tidak percaya diri seringkali menempatkan dirinya 

sebagai terbelakang karena merasa dirinya tidak bisa, dan bukan 

menghargai yang lain sehingga mendahulukan orang lain. 

8) Seorang yang tidak yakin oleh dirinya memiliki external locus of 

control yaitu menyerah dengan keadaan, sering putus asa, tidak 

cekatan, rendahnya semangat berprestasi, dan ketergantungan 

terhadap kondisi dan berharap bantuan orang lain. 

9) Individu yang tidak yakin atas dirinya senang membahas keburukan 

orang lain bukan dengan maksud mau mengambil pelajaran atas 

keburukan tersebut. 

10) Seorang yang tidak yakin pada diri sendiri cenderung tidak suka 

dengan karya orang lain, disebabkan merasa dirinya lebih sempurna 

dalam membuat karya (Hulukati, 2016). 

Self confidence meliputi dua hal yaitu qualities of inner confidence 

dan skills of outer confidence atau biasa disebut sebagai kepercayaan dari 

yang berasal dari dalam dan luar dirinya. Kepercayaan diri dari dalam 

berhubungan dengan kepercayaan yang ada dalam diri seseorang yang 

terbagi atas mencintai diri sendiri, memahami diri sendiri, terarah, dan 

positif thinking. Sedangkan rasa percaya diri dari luar bersumber dari 

pendapat terhadap dunia luar yang terbagi atas komunikasi, penegasan, 

penampilan, dan pengendalian diri.  
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Menurut Lidenfield (1995) berpendapat tentang jenis self confidence 

dari dalam terbagi atas: 

a. Mencintai diri berhubungan dengan pemeliharaan diri, jadi dikatakan 

individu yang percaya diri mempunyai kebiasaan hidup peduli akan 

diri sendiri. 

b. Memahami diri berhubungan dengan kesadaran seseorang akan potensi 

dirinya. 

c. Arah yang jelas berhubungan dengan niat pada hidupnya, mempunyai 

semangat, dan dapat membuat keputusan untuk memenuhi keinginan 

dalam meraih hasil dan tujuan yang ditargetkan. 

d. Berfikir positif berhubungan dengan individu yang mempunyai 

harapan dalam melalui hidupnya, mempunyai semangat dalam 

melewati hidupnya dan mempunyai rasa percaya diri jika masalah 

dapat dicari solusinya. 

Pada jenis self confidence dari luas Lidenfield (1995) juga 

berpendapat yang terbagi atas: 

a. Komunikasi berhubungan dengan individu yang dapat mendengarkan 

orang lain, perhatian, tenang, dapat berbincang dengan orang lain dari 

berbagai latar belakang, mampu membuat diskusi yang santai untuk 

topik yang berat, dan dapat bercerita didepan umum tanpa rasa cemas. 

b. Ketegasan berhubungan dengan sifat seseorang yang tegas tidak 

menampakkan sikap diam dan agresif untuk meraih kejayaan hidup dan 

bersosialisasi.  
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c. Penampilan diri berhubungan dengan cara individu berinteraksi 

bersama orang lain dengan sikap sopan, apa adanya, tampil menarik 

sehingga terlihat seperti orang yang penuh percaya diri. 

d. Pengendalian diri berhubungan dengan seseorang yang berani dalam 

melewati berbagai cobaan, rintangan, dan tidak mudah terbawa emosi 

(Mudzakir & Mubarok, 2020). 

Kartini (2019) mengemukakan pendapatnya tentang beberapa faktor-

faktor yang  mempengaruhi self confidence individu yaitu : 

a. Keadaan Fisik 

Suryabrata mengungkapkan bahawa individu yang mempunyai 

kondisi fisik yang berbeda dengan orang lain biasanya akan 

menimbulkan rasa tidak bernilai dan rasa kurang nyaman dengan kondisi 

fisiknya jika dibandingkan orang lain yang fisiknya sempurna. Dimana 

perasaan yang muncul itulah akan membuat individu  tidak percaya diri 

karena merasa tidak bernilai. 

b. Konsep Diri (Self Concept) 

Konsep diri adalah kepercayaan, rasa, perspektif, dan pikiran 

tentang apa yang ada pada dirinya. Coleman mengungkapkan bahwa self 

confidence individu bersumber dari pengetahuan dan pemahaman 

terhadap diri secara utuh. Psikologis, aspirasi, prestasi, kondisi fisik, dan 

level emosi mampu berpengaruh terhadap konsep diri. Selanjutnya 

Sullivan mengatakan bahwa konsep diri merupakan perasaan menerima 

identitas diri sebagai bentuk kestabilan konsep inti.    
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c. Harga Diri 

Robbinsun dan Shater (dalam Ramadhani, 1991) berpendapat 

harga diri merupakan perasaan menghargai dan mengendalikan diri pada 

hal-hal yang masuk akal. Harga diri mempengaruhi rasa percaya diri 

seseorang. Hal ini sependapat oleh Cohen (dalam Azwar, 2000) harga 

diri yang tinggi berpengaruh terhadap self confidence. Sedangkan 

menurut Maslow (dalam Azwar, 2000) mengatakan individu yang 

mempunyai harga diri mampu mengembangkan dan melakukan 

kemampuan dirinya secara tepat. Sebaliknya, Thursan Hakim 

berpendapat bahwa individu yang mempunyai perasaan rendah diri maka 

akan mudah tersinggung sehingga orang seperti itu cenderung 

menghindar dari pergaulan. 

d. Interaksi Sosial 

Gerungan (2004) mengatakan bahwa interaksi sosial dipandang 

sebagai suatu perhatian dan tanggapan terhadap satu orang dengan orang 

lainnya.  

e. Jenis kelamin 

Jenis kelamin juga berpengaruh terhadap level percaya diri 

seseorang. Seorang pria biasanya menunjukkan self confidence yang 

lebih bagus dibandingkan wanita. Sehingga wanita biasanya cenderung 

memperhatikan kondisinya dibandingkan memperlihatkan potensi 

dirinya.  
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Kartini (2019) mengatakan pentingnya mempunyai kepercayaan diri 

yang terdiri atas beberapa item yaitu: 

a. Kepercayaan diri bermakna tahan atas tekanan 

Seseorang yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi segala tekanan 

dapat dilalui dengan mudah.  

b. Kepercayaan diri bermakna dapat mengendalikan sesuatu 

Ketika kepercayaan diri sangat tinggi, maka seseorang akan mudah 

dalam mengendalikan berbagai macam hal dengan tepat. 

c. Kepercayaan diri bermakna percaya terhadap manfaat diri 

Individu dengan kepercayaan diri akan mempunyai sikap yakin supaya 

mandiri dan bebas menjalankan berbagai hal sesuai kehendaknya atas 

dasar kesadaran manfaat yang dimilikinya. 

d. Kepercayaan diri membuat hidup lebih tentram 

Individu dengan kepercayaan diri yang dimilikinya membuatnya nyaman 

dalam hidup sehingga terlepas oleh rasa cemas akan hal-hal lain. 

e. Kepercayaan diri dapat meningkatkan potensi 

Individu dengan kepercayaan diri akan mudah dalam 

mengembangkan potensinya, terdapat sebuah proses membentuk diri, 

dan sebuah model yang dijadikan sebagai acuan.  

f. Kepercayaan diri menjadikan individu yang berkualitas 

Individu dengan kepercayaan diri mampu mengendalikan dirinya 

dan melakukan banyak hal dengan baik (Robiatul, 2020). 
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2. Berpikir Kreatif 

Keterampilan berpikir sangatlah penting salah satunya yaitu 

keterampilan berpikir kreatif. Johnson (2002) dalam Lutfiyah (2019) 

mengatakan berpikir kreatif merupakan sebuah kegiatan mental individu 

dalam memumbuhkan ide-ide kreatifnya yang baru secara fasih dan 

fleksibel. Keterampilan berpikir kreatif juga dapat diartikan sebagai 

keterampilan seseorang dalam menggunakan akal pikirnya sehingga 

menghasilkan ide atau gagasan yang terbaru, membangun konsep dan 

prinsip yang rasional ataupun pendapat serta intuisi seseorang. Secara 

umum proses berpikir ini mengikuti naluri dengan bebas untuk menemukan 

sesuatu yang berhubungan dengan masalah dan menyelesaikan sebuah 

permasalahan. Sehingga berpikir kreatif penting untuk siswa untuk 

membantu siswa menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam proses 

pembelajaran (Asriani et al., 2021). 

Pada hakikatnya kemampuan berpikir kreatif ini bisa dikembangkan 

pada semua tingkat pendidikan di sekolah. Tingkat pendidikan dimulai 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi. 

Pengembangan kemampuan berpikir kreatif ini dapat diperdalam pada 

tingkatan pendidikan SMA/MA. Karena pada jenjang SMA adalah tahap 

persiapan untuk menuju tahap selanjutnya sehingga nantinya dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif yang dimiliki agar tercapainya 

tujuan dari pendidikan  Pada hakikatnya berpikir kreatif tidak hanya penting 
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dalam proses pembelajaran di sekolah, akan tetapi penting bagi semua orang 

yaitu ketika terjun dalam dunia nyata (Rohman & Husna, 2021). 

Menurut munandar (2010), berpikir kreatif adalah kemampuan 

seseorang dalam mengemukakan berbagai macam tanggapan dari penjelasan 

yang diberikan dengan penekanan pada banyaknya tanggapan dan ketepatan 

(Wahyuni & Amalia, 2021). Berpikir kreatif adalah sebuah proses 

pemikiran sehingga memunculkan berbagai macam dugaan yang bersumber 

dari berbagai macam perspektif yang ada. Kreatif juga dikaitkan dengan 

sebuah penemuan yang baru yang didasari pada penemuan sebelumnya yang 

telah ada (Setiawan, 2021). Sedangkan menurut Siswono (2008) 

mengatakan bahwa ciri-ciri dari berpikir kreatif yaitu kebiasaan bernalar 

dengan berimajinasi, intuisi, menemukan gagasan baru yang tidak biasa. 

Sehingga diartikan bahwa dalam berpikir kreatif terjadi kegiatan psikologis 

yang menghasilkan gagasan atau ide baru dari dalam diri peserta didik 

(Tatag Yuli Eko Siswono, 2021). 

Keterampilan berpikir kreatif adalah keterampilan berpikir tingkat 

tinggi yang mendorong adanya ide baru. Berpikir kreatif yaitu keterampilan 

seseorang dalam mengatasi persoalan dengan bermaam-macam solusi. 

Menurut Naimnule, Kartono, & Asikin (2020), berpikir kreatif merupakan 

kemampuan dalam menyelesaikan persoalan yang kompleks dan rumit 

(Windasari & Cholily, 2016). Menurut Johnson (2014:214) dalam 

Hermawati (2019:142) mengatakan bahwa kemampuan berpikir kreatif 

merupakan kebiasaan mental yang dilatih dengan memperhatikan intuisi, 
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imajinasi, ide baru, menghubungkan ide-ide, dan perspektif yang berbeda. 

Keterampilan berpikir kreatif dalam kegiatan pembelajaran perlu dilatih dan 

dibiasakan. Pada kenyataanya pada berbagai sektor kehidupan ide-ide 

kreatif dapat menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi. Sehingga, 

sangat penting untuk melatih kemampuan berpikir kreatif karena dapat 

menjadi wahana siswa untuk memecahkan berbagai masalah, 

mempersiapkan siswa untuk bersaing di era digital, dan memberikan 

dampak positif bagi siswa dalam proses pembelajaran (Iik Siti Koyimah, 

2021). 

Keterampilan berpikir kreatif sangat erat hubungannya dengan proses 

berpikir kreatif dan proses berpikir kreatif sangat berhubungan erat dalam 

proses mencipta. Mencipta dapat diartikan sebagai membuat sesuatu yang 

telah ada menjadi sesuatu yang baru dengan cara baru. Berpikir kreatif atau 

disebut creative thinking adalah salah satu keterampilan penting yang wajib 

dikembangkan pada tiap siswa untuk pengorganisasian diri agar mampu 

bersaing untuk keunggulan sebagai sumber daya manusia. Berpikir kreatif 

juga termasuk kedalam berpikir tingkat tinggi atau disebut higher-order 

thinking skills. Berpikir kreatif penting untuk bagaimana peserta didik 

membuat ide yang mampu diaplikasikan kedalam masalah yang terjadi 

dilapangan (Nurhayati & Rahardi, 2021). 

Adapun indikator berpikir kreatif yaitu, kelancaran (fluency) 

merupakan  keahlian dalam melahirkan banyak ide, keluwesan (flexibility), 

merupakan keahlian dalam menemukan solusi dari permasalahan, 
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penguraian (elaboration) adalah keeahlian untuk mengerjakan sesuatu 

dengan akurat, dan keaslian (originality) adalah kemampuan untuk 

menemukan banyak ide dari pemikiran sendiri (Asriani et al., 2021).  

Johnson (2002) dan Williams (dalam Al-Khalili, 2005), berpendapat 

bahwa berpikir kreatif merupakan aktivitas mental seseorang dalam 

membuat gagasan baru yang fleksibel dan bijak. Evans (1991:41) juga 

berpendapat bahwa komponen berpikir kreatif lainnya adalah problem 

sensitivity merupakan keahlian seseorang dalam memahami masalah atau 

menghiraukan keadaan yang kurang sesuai disebut juga misleading fact dan 

originality yang diartikan sebagai keahlian mendirikan ide secara tidak 

umum. Selanjutnya Starko (1995:193) dan Fisher (1995:44) juga 

berpendapat mengenai komponen lain yaitu merinci atau elaboration adalah 

penambahan gagasan agar lebih lengkap. Dari beberapa pendapat diatas 

pada hakikatnya masih sependapat sehingga dapat disimpulkan bahwa 

komponen berpikir kreatif terdiri atas sensitivity, fluency, flexibility, 

elaboration, dan originality. 

Marzano (1988) berpendapat agar menjadi individu yang kreatif harus : 

1. Bekerja dalam batas kemampuan seseorang. 

2. Meninjau kembali ide. 

3. Melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari dalam diri. 

4. Perbedaan pemikiran. 

5. Pemikiran imajinasi. 
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Selanjutnya Haris (1998) mengemukakan bahwa indikator seseorang 

berpikir kreatif meliputi : 

1. Rasa ingin tahu. 

2. Menemukan masalah. 

3. Menyukai tantangan.  

4. Penuh harapan. 

5. Dapat  memilah tantangan. 

6. Imajinasi yang nyaman. 

7. Memandang permasalahan sebagai kesempatan. 

8. Memandang permasalahan sebagai hal menarik. 

9. Permasalahan mampu diterima dengan emosional. 

10. Menanggapi pendapat. 

11. Tidak mudah menyerah 

Selain itu, kreativitas juga dapat ditinjau dari 3 aspek yaitu keahlian, 

sikap dan sebuah proses. Kreativitas merupakan kemampuan untuk 

menghubungkan, mengubah dan mengimplementasikan kembali ide-ide 

yang telah ada untuk menghasilkan ide-ide baru, memikirkannya, dan 

menemukan yang baru. Kreativitas juga merupakan sikap menerima 

perubahan dan kebaruan, kemampuan untuk mengkombinasikan ide-ide 

dengan kemungkinan yang berbeda, memiliki perspektif yang fleksibel dan 

kecenderungan untuk menikmati sesuatu. Kreativitas merupakan tahapan 

terus-menerus dalam memunculkan ide, memecahkan masalah terbaik dan 
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melakukan yang terbaik (Luthfiyah Nurlaela, Euis Ismayati, Muchlas 

Samani, 2019). 

Berpikir kreatif adalah penggunaan keterampilan berpikir anda untuk 

menghasilkan ide-ide kreatif baru yang dapat diterapkan pada perspektif, 

konsep yang menekankan intuisi dan akal.. Sunaryo (2014) mengemukakan 

indikator kemampuan berpikir kreatif yaitu : 

1. Kefasihan yaitu kemampuan dalam mengajukan berbagai macam 

masalah. 

2. Keluwesan merupakan kemampuan dalam menghasilkan berbagai 

macam jawaban. 

3. Keaslian merupakan kemampuan menyampaikan ide atau gagasan 

dengan kata-kata sendiri. 

4. Keterperincian yaitu kemampuan menjabarkan, mengembangkan atau 

memperbanyak atau menguraikan ide atau gagasan lebih rinci (Nurlaela, 

Aris Doyan, 2021) 

Ghufron dan Risnawati (2011) mengatakan bahwa kreativitas 

merupakan sebuah prestasi siswa ketika dapat memecahkan sebuah masalah, 

menemukan ide, serta gagasan yang baru. Kreativitas merupakan salah satu 

kekuatan dalam meraih keberhasilan dalam proses belajar. Terdapat 5 

tingkatan kemampuan berpikir kreatif siswa yang dirumuskan oleh Suwanto 

dan Afiani (2017) adalah sebagai berikut: 
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1.  Level 4 (sangat kreatif)  

Siswa dianggap sangat kreatif jika dapat dicirikan oleh kelancaran, 

keluwesan dan kebaruan, atau kebaruan dan keluwesan. 

2. Level 3 (Kreatif)  

Siswa dianggap kreatif jika mereka menunjukkan kefasihan dan 

kebaruan, atau kefasihan dan fleksibilitas. 

3. Level  2 (cukup kreatif)  

Siswa dianggap cukup kreatif jika dapat menunjukkan ciri-ciri kebaruan 

dan keluwesan. 

4. Level 1 (kurang kreatif) 

Siswa dianggap kurang kreatif jika dapat menunjukkan sifat-sifatnya. 

Kemampuan untuk memecahkan dan mengangkat masalah.  

5. Level 0 (non-kreatif)  

Memecahkan dan mengajukan masalah (Rohayu, Deni Adi Putra, 2021) 

Kemampuan berpikir kreatif pada anak dan orang dewasa bisa dinilai 

dengan menggunakan “The Torrance Test of Creative Thinking (TTCT). 

Tiga komponen yang dipakai untuk menilai kemampuan berpikir kreatif 

melalui TTCT yaitu kefasihan (fluency), fleksibel (flexibility) dan kebaruan 

(originality). Silver (1997) mengemukakan pengertian lebih jelas dari tiga 

komponen  diatas, sebagai berikut: 

1. Kefasihan (fluency) merupakan kemampuan peserta didik dalam 

memecahkan permasalahan dengan beberapa respon dan benar. 
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2. Fleksibilitas (flexibility) merupakan kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan masalah dengan beragam atau bervariasi dan tepat. 

3. Kebaruan (originality) merupakan kemampuan peserta didik dalam 

memecahkan masalah dengan beberapa tanggapan yang berbeda tetapi 

tanggapan tersebut benar dan satu tanggapan yang unik pada tahap 

perkembangan tingkat pengetahuan mereka (Jumi et al., 2018). 

 

3. Materi Reaksi Redoks 

1) Pengertian Reaksi Reduksi-Oksidasi 

Reaksi redoks merupakan reaksi reduksi-oksidasi dengan 

menggunakan konsep biloks unsur. Reaksi redoks adalah pokok 

bahasan paling penting dalam ilmu kimia karena menjadi materi 

prasyarat dalam mempelajari materi berikutnya dan banyak 

dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu penggunaan baterai, 

aki, korosi serta elektrolisis. Selain itu reaksi redoks juga berperan 

dalam proses kimia misalnya pada proses fotosintesis, reaksi 

pembakaran minyak bumi, serta proses korosi. (Jannah, 2020). 

2) Penyetaraan Persamaan Redoks 

Ada beberapa tahapan yang dapat membantu kita dalam 

menyetarakan persamaan redoks yaitu : 

a. Ditulis persamaan yang belum setara 

Fe²⁺ +Cr₂O²₇⁻ → Fe³⁺  + Cr³⁺ …………………………………(1) 
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b. Dibagi persamaan menjadi dua setengah-reaksi 

     +2          +3 

Oksidasi: Fe²⁺   →  Fe³⁺ ………………….......................................(2) 

           +6           +3 

  Reduksi: Cr₂O²₇⁻  → Cr³⁺ …………………………………… .....(3) 

3) Disetarakan atom yang bukan O dan H di setiap setengah-reaksi secara 

terpisah 

Untuk atom Fe sudah setara. Pada setengah-reaksi reduksi untuk 

menyetarakan atom Cr maka Cr³⁺  dikalikan dengan 2. 

Cr₂O²₇⁻   → 2Cr³⁺ …………………………………………………..(4) 

4) Pada reaksi asam untuk penyetaraan atom O tambahkan H₂O, sedangkan 

untuk penyetaraan atom H tambahkan H⁺ 

Reaksi terjadi dalam suasana asam, maka ditambahkan tujuh molekul 

H₂O di sisi kanan setengah-reaksi reduksi untuk penyetaraan atom O 

Cr₂O₇²⁻  → 2Cr³⁺  + 7H₂O………………………………………..(5) 

        Untuk penyetaraan atom H, ditambahkan ion H⁺  di sisi kiri: 

14H⁺  + Cr₂O₇²⁻  → 2Cr³⁺  + 7H₂O……………………………….(6) 

5) Ditambahkan elektron pada salah satu sisi dari setiap setengah-reaksi 

untuk menyetarakan muatannya 

         Untuk setengah-reaksi oksidasi ditulis: 

Fe²⁺  → Fe³⁺  + e⁻ …………………………………………………(7) 

Ditambahkan satu elektron disebelah kanan kemudian memuat satu 

muatan 2+ pada tiap sisi dari setengah-reaksi. Selanjutnya pada 

setengah-reaksi reduksi banyaknya muatan berjumlah 12 pada bagian 
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kiri dan pada bagian kanan hanya terdapat 6 muatan sehingga 

ditambahkan enam elektron di bagian kiri. 

14H⁺ +Cr₂O₇²⁻  + 6e⁻  → 2Cr³⁺  + 7H₂O………………………….(8) 

Untuk penyetaraan banyaknya elektron pada kedua sisi setengah-reaksi, 

dikalikan setengah-reaksi oksidasi dengan 6: 

6Fe²⁺  → 6Fe³⁺  + 6e⁻ ……………………………………………......(9) 

6) Dijumlahkan kedua setengah-reaksi dan disetarakan persamaan akhir 

dengan teliti 

Kedua setengah-reaksi dijumlahkan sehingga diperoleh: 

14H⁺ +Cr₂O₇₂⁻ + 6Fe²⁺  + 6e⁻ → 2Cr³⁺  + 6Fe³⁺ +7H₂O + 6e⁻ (10) 

Hilangkan elektron dari kedua bagian, kemudian didapatkan persamaan 

yang sudah setara : 

14H⁺ +Cr₂O₇₂⁻  + 6Fe²⁺  → 2Cr³⁺  + 6Fe³⁺  +7H₂O……………..(11) 

7) Dicek ulang apakah persamaan memuat jenis dan jumlah atom yang 

sama serta cek muatan kedua sisi apakah sudah sama (Chang Raymond, 

2004). 

c. Bilangan oksidasi  

Bilangan oksidasi atau disebut dengan tingkat oksidasi merupakan 

banyaknya muatan atom dalam senyawa ionik ketika elektron-elektron 

berpindah secara keseluruhan. Contoh pada pembentukan HCl dan SO₂ 

yaitu: 

 0             0           +1 -1 

H₂(g) → Cl₂(g) → 2HCl(g)......................................................(12) 
 0         0          +4 -2 

S(s) + O₂(g) → 2SO₂(g)……………………………………...(13) 
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Ada beberapa aturan yang dapat kita gunakan dalam menentukan 

bilangan oksidasi yaitu : 

1) Untuk  unsur bebas, semua atom mempunyai bilangan oksidasi nol 

seperti H₂, Br₂, Na, Be, K, O₂, dan P₄. 

2) Untuk  ion yang terdiri satu atom, maka bilangan oksidasinya sama 

dengan muatan ionnya. Logam alkali mempunyai bilangan oksidasi 

+1, logam alkali tanah mempunyai bilangan oksidasi +2 dan 

aluminium mempunyai bilangan oksidasi +3 

3) Oksigen dalam sebagian senyawa mempunyai biloks yaitu -2, namun 

pada hidrogen peroksida dan ion peroksida biloks yaitu -1 

4) Hidrogen memiliki biloks +1, kecuali hidrogen berikatan dengan 

logam membentuk senyawa biner maka biloks yaitu -1 

5) Fluor dalam semua senyawa mempunyai biloks -1. Halogen lainnya 

mempunyai biloks negatif ketika menjadi ion halida dalam 

senyawanya, namun bila halogen-halogen bergabung dengan oksigen 

maka mempunyai bilangan oksidasi positif. 

6) Untuk  molekul netral, banyaknya biloks atom susunannya harus nol. 

Pada  ion poliatomik, banyaknya biloks unsur-unsur ion harus sama 

dengan muatan total ionnya.  

d. Deret keaktifan  

Reaksi penggantian adalah reaksi redoks yang paling umum. Logam 

dalam senyawa dapat diganti dengan logam lainnya yang berada dalam 

keadaan bebas. Pada hakikatnya deret keaktifan merupakan rangkuman 
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hasil dari banyaknya reaksi penggantian yang terjadi dalam suatu senyawa 

(Chang Raymond, 2004) 

 

B. Penelitian yang Relevan  

Untuk menghindari duplikasi, maka peneliti melakukan penelusuran 

terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Dari hasil penelitian sebelumnya, 

diperoleh masalah yang berkaitan dengan masalah yang kan diteliti, yaitu : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Puput Winarsih, Siti Hafsah Masfufah, 

2018) ”Hubungan Self Confidence Terhadap Kemampuan Berpiki Kreatif 

Matematis Siswa MTs” Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan 

antara self confidence dengan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Persamaan peneliti dengan penelitian yang relevan yaitu jenis penelitian 

korelasional, kemudian instrumen yang digunakan yaitu angket self 

confidence dan tes kemampuan berpikir kreatif. Perbedaan peneliti dan 

penelitian terdahulu yaitu pada materi yang diteliti yaitu peneliti dalam 

ruang lingkup kimia, sedangkan penelitian terdahulu dalam ruang lingkup 

matematika, Peneliti menggunakan teknik sampling yaitu purposive 

sampling, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teknik random 

sampling dan siswa yang peneliti gunakan untuk penelitian adalah siswa 

SMA, sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian pada siswa 

MTs. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Siti Nurkholifah, Toheri, 2018) 

“Hubungan antara Self Confidence dengan Kemampuan Berpikir Kritis 

Siswa dalam Pembelajaran Matematika” Hasil penelitian menunjukkan 
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terdapat hubungan yang signifikan antara self confidence dengan 

kemampuan berpikir kritis siswa dengan nilai sebesar 0,75%, artinya 

memiliki hubungan yang tinggi antara self confidence dengan kemampuan 

berpikir kritis siswa. Persamaan peneliti dan penelitian terdahulu yaitu 

pada jenis penelitian yang digunakan adalah korelasional, dan teknik 

pengumpulan data yaitu angket dan tes. Perbedaan peneliti dan penelitian 

terdahulu terletak pada variabel yang diukur dimana peneliti ingin 

mengukur hubungan self confidence dan kemampuan berpikir kreatif siswa 

pada materi kimia reaksi redoks, sedangkan pada penelitian yang terdahulu 

mengukur hubungan self confidence dengan kemampuan berpikir kritis 

siswa dalam pembelajaran matematika. Namun kedua kemampuan 

berpikir tersebut termasuk dalam higher-order thinking skills. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh (He et al., 2019) “Hubungan Self-

Confidence dan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik Peserta Didik 

Yang Diajar Menggunakan Model Elicting Activities (MEAs).” Hasil 

penelitian menunjukkan terdapat keterkaitan antara self confidence dengan 

kemampuan berpikir kreatif matematik siswa dengan menggunakan model 

Elicting Activities (MEAs). Persamaan peneliti dan penelitian terdahulu 

yaitu jenis penelitian yang digunakan yaitu metode korelasional. 

Sedangkan perbedaan peneliti dan penelitian terdahulu yaitu pada variabel 

yang diukur. Peneliti ingin mengukur hubungan self confidence dan 

kemampuan berpikir kreatif siswa, sedangkan pada penelitian terdahulu 



 

 

 

 

30 

mengukur self confidence dan kemampuan berpikir kreatif matematik 

dengan model elicting activities (MEAs). 

 

C. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II. I Kerangka Berpikir Hubungan antara Self Confidence dan 

Kemampuan Berpikir Kreatif 

 

 

D. Konsep Operasional 

Penelitian ini terdiri atas dua variabel yaitu variabel bebas (X) dalam 

penelitian ini adalah self confidence dan variabel terikat (Y) dalam penelitian 

ini adalah kemampuan berpikir kreatif siswa kelas X MIPA SMA Negeri 12 

Pekanbaru. 

 

 

Pentingnya Self 

Confidence siswa 

Pentingnya kemampuan 

berpikir kreatif siswa 

Indikator self 

confidence siswa 

Indikator kemampuan 

berpikir kreatif siswa 

Angket Tes tertulis 

Analisis Data 

Terdapat hubungan antara self confidence dan kemampuan 

berpikir kreatif siswa pada materi reaksi redoks 
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1. Self Confidence 

Self confidence memegang peran penting dalam keberhasilan 

seseorang. Self confidence yaitu sikap positif seseorang meyakini dirinya 

untuk mengembangkan penilaian positif bagi dirinya sendiri dan 

lingkungannya (Hulukati, 2016). Indikator self confidence yaitu :  

a. Yakin pada kemampuan diri sendiri 

b. Bertindak mandiri dalam mengambil keputusan 

c. Mempunyai kepribadian yang positif 

d. Berani menyampaikan pendapat 

2. Berpikir Kreatif 

Berpikir kreatif merupakan berpikir secara konsisten dan konstan 

untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif sesuai kebutuhan (Luthfiyah 

Nurlaela, Euis Ismayati, Muchlas Samani, 2019). Indikator berpikir kreatif 

yaitu : 

a. Fluency (kelancaran/kefasihan) 

b. Flexibility (keluwesan) 

c. Orisinil (keaslian) 

d. Elaboration (elaborasi) 
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E. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H0 =  tidak terdapat hubungan antara self confidence dan kemampuan 

berpikir     kreatif siswa kelas X MIPA 1 pada materi reaksi reduksi-

oksidasi. 

Ha =  terdapat hubungan antara self confidence dan kemampuan berpikir 

kreatif siswa kelas X MIPA 1 pada materi reaksi reduksi-oksidasi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Metode Penelitian 

Penelitian pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian yang 

digunakan adalah metode kuantitatif non-eksperimen. Penelitian non-

eksperimen adalah penelitian yang observasinya dilaksanakan pada sejumlah 

variabel subjek penelitian yang menuntut keadaan apaadanya. Jenis penelitian 

yang dipakai yaitu studi korelasional. 

 

B. Desain Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian korelasi. dimana peneliti akan 

melihat ada atau tidaknya hubungan antara self confidence dan kemampuan 

berpikir kreatif siswa pada meteri kimia reaksi redoks.  

 

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada februari-maret 2022 pada kelas X MIPA 1 

tahun ajaran 2021/2022. 

 

D. Objek dan Subjek Penelitian 

Objek penelitian adalah hubungan self confidence dan kemampuan 

berpikir kreatif siswa pada materi kimia reaksi redoks. Sedangkan subjek 

penelitian adalah siswa X MIPA. 

 

E. Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA yang terdiri dari 

6 kelas. Sedangkan sampel penelitian adalah siswa kelas X MIPA 1. Teknik 
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sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 

Teknik ini digunakan dengan pertimbangan tertentu (Kurniawati, 2019). 

Adapun yang menjadi pertimbangan yaitu nilai ulangan harian siswa pada 

materi sebelumnya. 

F. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

a. Menentukan kelas sampel 

b. Mempersiapkan instrumen yang dipakai 

c. Melakukan uji coba instrumen pada kelas X MIPA  

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Melakukan tes kemampuan berpikir kreatif siswa kelas X MIPA 1 

b. Menyebarkan angket kepada siswa kelas X MIPA 1 

3. Tahap Penutup 

a. Mengumpulkan data yang sudah diperoleh  

b. Membuat kesimpulan 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu angket dan tes. Angket 

adalah serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis yang dipakai dalam 

mendapatkan jawaban dari responden tentang hal-hal yang ada pada dirinya 

atau diketahuinya (Siti Nurkholifah, Toheri, 2018). Angket dipakai untuk 

mengukur self confidence siswa. Sedangkan tes adalah sejumlah latihan, 

pertanyaan yang dipakai dalam mengukur keterampilan pengetahuan, atau 

keahlian yang dimiliki seseorang/kelompok (Siti Nurkholifah, Toheri, 2018). 



 

 

 

 

35 

Tes dipakai dalam mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa serta 

dilakukan dokumentasi sebagai bukti terlaksananya penelitian.  

H. Teknik Analisis Data 

1. Teknik Analisis Uji Coba Instrumen 

Sebelum melakukan penelitian maka dilakukan uji coba validitas 

dan reliabilitas dahulu pada instrumen yang akan digunakan. 

a. Analisis Instrumen Angket 

1) Uji Validitas 

Untuk uji validitas angket, peneliti akan mendiskusikan terlebih 

dahulu bagian-bagian pada angket apa sudah sesuai dalam 

menggambarkan variabel yang akan diukur dengan dosen validator 

agar memperoleh hasil penelitian yang sesuai. 

    
 (     )  (   ) (   )

√( (    )  (   )( (    )  (   ))
 

Keterangan : 

rxy : koefisien korelasi 

n  : jumlah responden 

xi  : skor pada tiap bagian instrumen 

yi : skor pada tiap bagian kriteria 

2) Reliabilitas  

Untuk uji reliabilitas mempunyai langkah yang sama dengan 

reliabilitas pada tes yaitu memakai rumus korelasi Product 

Moment. 

r  
   

    
 

Keterangan: 

ri : reliabilitas internal seluruh instrumen 

rb : korelasi produk moment antara belahan ganjil genap 
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  Kriteria :  

1) Reliabilitas kecil jika 0 ≤ ri≤ 0,2 

2) Reliabilitas rendah jika 0,2≤ ri≤ 0,4 

3) Reliabilitas sedang jika 0,4 ≤ ri≤ 0,7 

4) Reliabilitas tinggi jika 0,7 ≤ r1i≤ 0,9 

5) Reliabilitas sangat tinggi jika 0,9 ≤ ri≤ 1  

(Yusup, 2018). 

 

b. Analisis Instrumen Test 

Analisis instrumen tes terdiri atas: 

1) Uji Validitas 

 Validitas instrumen dapat ditentukan dengan beberapa 

fakta. Fakta-fakta terdiri dari validitas isi dan validitas kriteria. 

a) Validitas isi 

Validitas isi menunjukkan fakta pada bagian-bagian yang 

terdapat pada tes dan diproses dengan pertimbangan yang logis. 

b) Validitas kriteria 

Validitas kriteria menunjukkan perbandingan instrumen 

yang dipakai dengan instrumen lain yang dianggap sama. 

Berikut rumus korelasi untuk mencari koefisien korelasi hasil 

uji instrumen dengan uji kriterianya. 

    
 (     )  (   ) (   )

√( (    )  (   )( (    )  (   ))
 

Keterangan : 

rxy : koefisien korelasi 

n  : jumlah responden 

xi  : skor pada tiap bagian instrumen 

yi : skor pada tiap bagian kriteria 
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2)  Reliabilitas 

Instrumen yang akan digunakan dapat dicobakan menggunakan 

uji reliabilitas. Pengujian reliabilitas dengan Spearman-Brown uji 

internal consistency teknik split half diterapkan untuk instrumen 

yang mempunyai satu jawaban yang benar. Berikut ini merupakan 

rumus Spearman-Brown: 

   
   

    
 

Keterangan: 

ri : reliabilitas internal seluruh instrumen 

rb : korelasi produk moment antara belahan ganjil genap  

 

        Kriteria :  

1) Reliabilitas kecil jika 0 ≤ ri≤ 0,2 

2) Reliabilitas rendah jika 0,2≤ ri≤ 0,4 

3) Reliabilitas sedang jika 0,4 ≤ ri≤ 0,7 

4) Reliabilitas tinggi jika 0,7 ≤ r1i≤ 0,9Reliabilitas sangat 
tinggi jika 0,9 ≤ ri≤ 1  

(Yusup, 2018). 

 

3) Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran adalah level mudah atau sulit nya sebuah soal 

yang akan diberikan untuk peserta didik. Tingkat kesukaran dapat 

dihitung dengan rumus : 

                        Mean  

P =                       

       Skor maksimum yang ditetapkan 

 

 Keterangan :  

 P = Tingkat kesukaran  

 

 

Kategori TK meliputi sulit, sedang dan mudah. Berikut ini pembagian 

kategori berdasarkan tingkat kesulitannya. 
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Tabel 1. Indeks Tingkat Kesukaran 

Rentang Tingkat 

Kesukaran 

Kategori Tingkat Kesukaran 

0,00 – 0,32 

0,33 – 0,66 

0,67 – 1,00 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

                      (Sumber:Sukma Sacita Dewi, Rachmaniah M. Hariastuti, 2019) 

4) Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda soal merupakan kemampuan tiap butir soal THB ( 

Tes Hasil Belajar ) untuk membandingkan kemampuan siswa yang 

tergolong tinggi atau rendah. Tujuan analisis daya pembeda soal 

untuk melihat kesiapan soal dalam membandingkan siswa dengan 

kategori mampu dengan siswa kategori lemah.  

DB = 
   

  
 
   

  
 

Keterangan : 

DB :  Daya Pembeda 

∑TB  :  Jumlah siswa yang menjawab benar pada kelompok 

siswa dengan kemampuan tinggi 

∑T  :  Jumlah kelompok siswa dengan kemampuan tinggi 

∑RB  :  Jumlah siswa yang menjawab benar pada kelompok 

siswa dengan kemampuan rendah 

∑R  :  Jumlah kelompok siswa dengan kemampuan rendah 

 Hubungan antara daya pembeda dengan kualitas soal 

dikelompokkan sebagai berikut:  
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Tabel 2. Kriteria Daya Pembeda 

Indeks 

Diskriminasi (DB) 
Kriteria 

0,40 atau lebih 

0,30 – 0, 39  

 

0,20 – 0,29 

 

0,19 – kebawah 

Item soal sangat baik, dapat diterima 

Item soal cukup baik, dapat diterima dengan 

perbaikan 

Item sedang, perlu pembahasan, biasanya perlu 

diperbaiki dan menjadi sasaran perbaikan 

Item yang buruk, ditolak atau dibuang dan 

digantikan dengan item lain 

(Sumber:Sukma Sacita Dewi, Rachmaniah M. Hariastuti, 2019). 

 

2. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk sebaran data penelitian dengan 

beberapa rumus yang bisa digunakan yaitu Uji Kolmogrov-Smirnov dan 

Uji Lilliefors (Usmadi, 2020). 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dipakai untuk varian populasi dengan beberapa 

rumus yang bisa dipakai yaitu uji Harley, uji Cohran, Uji Levence, dan uji 

Bartlett (Usmadi, 2020).  

3. Analisis Deskriptif 

Penulis menggunakan teknik analisis yaitu analisis statistik 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis deskriptif adalah sebuah 

metode dengan fungsi mendeskripsikan gambaran terhadap objek yang 

diteliti melalui data atau sampel. Rumus yang penulis gunakan untuk 

mengukur self confidence siswa yaitu : 
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Keterangan : 

P = Angka Persentase 

F = Frekuensi ingin dicari 

N = Jumlah Responden 

Untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa digunakan rumus: 

  
 

 
         

Keterangan : 

P = Level kemampuan berpikir kreatif tiap siswa 

X= Skor total tiap siswa 
Y= Skor maksimum tiap siswa  

(Trisnawati et al., 2018). 

 

 

 

4. Uji Hipotesis 

Adapun langkah yang dilakukan sebelum uji hipotesis yakni 

dilakukannya uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji 

normalitas digunakan untuk sebaran data penelitian dengan beberapa 

rumus yang bisa digunakan yaitu Uji Kolmogrov-Smirnov dan Uji 

Lilliefors. Sedangkan uji homogenitas dipakai untuk varian populasi 

dengan beberapa rumus yang bisa dipakai yaitu uji Harley, uji Cohran, Uji 

Levence, dan uji Bartlett (Usmadi, 2020). Langkah selanjutnya data yang 

didapatkan pada tes kemampuan berpikir kreatif dan angket self 

confidence maka akan dianalisis menggunakan rumus korelasi product 

moment. 

     
 (     )  (   ) (   )

√( (    )  (   )( (    )  (   ))
 

 

Keterangan : 

rxy : koefisien korelasi 

xy : jumlah hasil perkalian antara variabel x dengan variabel y 
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n  : jumlah responden 

x : self confidence siswa  

y : kemampuan berpikir kreatif siswa 

 

Setelah didapatkan nilai rxy langkah selanjutnya pemberian interval 

korelasi. Berikut merupakan pedoman interpretasi korelasi menurut 

sugiyono (2013) : 

Tabel 3. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval  Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat Lemah 

Lemah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

      (Sumber: Puput Winarsih, Siti Hafsah Masfufah, 2018) 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 
 

1. Terdapat hubungan antara self confidence dan kemampuan berpikir kreatif 

siswa pada materi reaksi redoks dengan nilai signifikansi yaitu 0,000 < 

0,05  

2. Nilai hubungan antara self confidence dan kemampuan berpikir kreatif 

siswa pada materi reaksi redoks tergolong kuat dan positif ( -1<  0,717  

<1), artinya semakin tinggi self confidence siswa maka akan semakin 

tinggi pula kemampuan berpikir kreatif siswa, begitu pula sebaliknya.  

B. Saran  

Adapun saran yang ingin penulis berikan  yaitu : 

1. Dari penelitian diketahui siswa kelas X SMA Negeri 12 Pekanbaru 

memilki self confidence dan kemampuan berpikir kreatif yang berbeda-

beda, untuk itu penulis berharap untuk dapat memperhatikan keberagaman 

tersebut karna self confidence sangat penting untuk membantu siswa 

dalam proses pembelajarannya, sedangkan kemampuan berpikir kreatif 

juga tak kalah penting karena merupakan salah satu keterampilan abad 21 

sehingga harus dimiliki setiap siswa agar mampu bersaing di era global. 

2. Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang kuat dan positif antara self 

confidence dan kemampuan berpikir kreatif pada materi reaksi redoks 

sehingga penulis harapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan 

oleh peneliti selanjutnya dalam membuat inovasi terbaru terkhusus dalam 

bidang ilmu kimia.  
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LAMPIRAN 
 

LAMPIRAN A : PERANGKAT PEMBELAJARAN 

 LAMPIRAN A.1 Silabus Kelas X Materi Reaksi Redoks  

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 

 

1.1 Menyadari adanya 

keteraturan 

struktur partikel 

materi sebagai 

wujud kebesaran 

Tuhan YME dan 

pengetahuan 

tentang struktur 

partikel materi 

sebagai hasil 

pemikiran kreatif 

manusia yang 

kebenarannya 

bersifat tentatif. 

 

Konsep reaksi 

oksidasi - 

reduksi 

Bilangan 

oksidasi unsur 

dalam senyawa 

atau ion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati 

Mengamati ciri-ciri 

perubahan kimia (reaksi 

kimia), misalnya buah 

(apel, kentang atau pisang) 

yang dibelah dan dibiarkan 

di udara terbuka serta 

mengamati karat besi untuk 

menjelaskan reaksi 

oksidasi-reduksi. 

Menyimak penjelasan 

tentang perkembangan 

konsep reaksi oksidasi-

reduksi dan bilangan 

oksidasi unsur dalam 

Tugas  

Merancang 

percobaan 

reaksi 

pembakaran dan 

serah terima 

elektron 

Observasi 

Sikap ilmiah 

saat merancang 

dan melakukan 

percobaan serta 

saat presentasi 

dengan lembar 

pengamatan 

5 minggu x 3 jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buku teks kimia 

 Literatur lainnya 

 Encarta 

Encyclopedia 

 Lembar kerja  
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2.1 Menunjukkan 

perilaku ilmiah 

(memiliki rasa ingin 

tahu, disiplin, jujur, 

objektif, terbuka, 

mampu membedakan 

fakta dan opini, ulet, 

teliti, bertanggung 

jawab, kritis, kreatif, 

inovatif, demokratis, 

komunikatif ) dalam 

merancang dan 

melakukan percobaan 

serta berdiskusi yang 

diwujudkan dalam 

sikap sehari-hari.  

 

2.2 Menunjukkan 

perilaku 

kerjasama,santun, 

toleran, cinta damai dan 

peduli lingkungan serta 

hemat dalam 

memanfaatkan sumber 

daya alam. 

2.3 Menunjukkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

senyawa atau ion. 

Menanya 

Mengajukan pertanyaan 

mengapa buah apel, 

kentang atau pisang yang 

tadinya berwarna putih 

setelah dibiarkan di udara 

menjadi berwarna coklat? 

Mengapa besi bisa 

berkarat? Bagaimana 

menuliskan persamaan 

reaksinya? 

Bagaimana menentukan 

bilangan oksidasi unsur 

dalam senyawa atau ion? 

 Pengumpulan data  

Merancang percobaan 

reaksi pembakaran dan 

serah terima elektron serta 

mempresen-tasikan 

hasilmya untuk 

menyamakan persepsi. 

Melakukan percobaan 

reaksi pembakaran dan 

serah terima elektron. 

Mengamati dan mencatat 

hasil percobaan reaksi 

pembakaran dan serah 

terima elektron. 

Portofolio 

Laporan 

percobaan 

 

Tes tertulis  

Menganalisis 

unsur yang 

mengalami 

oksidasi dan 

unsur yang 

mengalami 

reduksi 

Menuliskan 

persamaan 

reaksi oksidasi 

reduksi 

Menganalisis 

bilangan 

oksidasi unsur 

dalam senyawa 

atau ion 
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perilaku responsif, dan 

proaktif serta bijaksana 

sebagai wujud 

kemampuan 

memecahkan masalah 

dan membuat 

keputusan  

 

3.9 Menganalisis 

perkembangan konsep 

reaksi oksidasi-reduksi 

serta menentukan 

bilangan oksidasi atom 

dalam molekul atau ion. 

 

4.9 Merancang, 

melakukan, dan 

menyimpulkan serta 

menyajikan hasil 

percobaan reaksi 

oksidasi-reduksi. 

 

 

 

 

 

 

 

Mendiskusikan hasil kajian 

literatur untuk menjawab 

pertanyaan tentang 

bilangan oksidasi unsur 

dalam senyawa atau ion. 

Mengasosiasi 

Menganalisis data untuk 

menyimpulkan reaksi 

pembakaran dan serah 

terima elektron  

Menuliskan reaksi 

pembakaran hasil 

percobaan. 

Menyamakan jumlah unsur 

sebelum dan sesudah 

reaksi. 

Berlatih menuliskan 

persamaan reaksi 

pembakaran. 

Menuliskan reaksi serah 

terima elektron hasil 

percobaan. 

Berlatih menuliskan 

persamaan reaksi serah 

terima elektron. 

Menganalisis dan 

menyimpulkan bilangan 

oksidasi unsur dalam 

senyawa atau ion. 
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Mengkomunikasikan 

Menyajikan hasil 

percobaan .reaksi 

pembakaran dan serah 

terima elektron. 

Menyajikan penyelesaian 

penentuan bilangan 

oksidasi unsur dalam 

senyawa atau ion. 
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LAMPIRAN A.2  Prosem SMA Negeri 12 Pekanbaru
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LAMPIRAN A.3 Prota SMA Negeri 12 Pekanbaru 

PROGRAM TAHUNAN 
  

Mata Pelajaran : Kimia 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 12 Pekanbaru 

Kelas / Semester : X / Ganjil dan Genap 

Tahun Pelajaran : 2021 / 2022 

 

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 

 

   KOMPETENSI  DASAR 
Alokasi 

Waktu 

1 

3.1  Menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu Kimia, keselamatan dan keamanan di 

laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan  

4.1  Menyajikan hasil rancangan dan hasilpercobaan ilmiah  

9 JP 

1 

3.2  Menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, 

Rutherford, Bohr, dan Mekanika Gelombang  

4.2  Menjelaskan fenomena alam atau hasil percobaan menggunakan model atom 

3.3  Menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap 

golongan dalam tabel periodik  

4.3  Menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron  

3.4  Menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya  

4.4  Menyajikan hasil analisis data-data unsur dalam kaitannya dengan kemiripan dan 

sifat keperiodikan unsur  

24 JP 

1 

3.5  Membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan 

logam serta kaitannya dengan sifat zat  

4.5  Merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion 

atau senyawa kovalen berdasarkan beberapa sifat fisika  

3.6  Menerapkan Teori Pasangan Elektron Kulit Valensi (VSEPR) dan Teori Domain 

elektron dalam menentukan bentuk molekul  

4.6  Membuat model bentuk molekul dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di 

lingkungan sekitar atau perangkat lunak komputer  

3.7  Menghubungkan interaksi antar ion, atom dan molekul dengan sifat fisika zat  

4.7  Menerapkan prinsip interaksi antar ion, atom dan molekul dalam menjelaskan sifat-

sifat fisik zat di sekitarnya  

30 JP 

2 

3.8  Menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya  

4.8  Membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan 

pelaksanaan percobaan  

12 JP 
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   KOMPETENSI  DASAR 
Alokasi 

Waktu 

2 

3.9  Mengidentifikasi reaksi reduksi dan oksidasi menggunakan konsep bilangan oksidasi 

unsur  

4.9  Menganalisis beberapa reaksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi yang 

diperoleh dari data hasil percobaan dan/ atau melalui percobaan  

15 JP 

2 

3.10  Menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan 

kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia  

4.10  Menganalisis data hasil percobaan menggunakan hukum-hukum dasar kimia 

kuantitatif 

27 JP 
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LAMPIRAN B : INSTRUMEN PENELITIAN 

 LAMPIRAN B.1 Angket Self Confidence 

ANGKET SELF CONFIDENCE SISWA 

Isilah Daftar Identitas Diri Anda Dengan Benar: 

Nama  :…………………………………….. 

Kelas  :…………………………................. 

No. Absen :……………………………………. 

 

Petunjuk Pengisian: 

1. Mulailah dengan membaca basmallah. 

2. Bacalah dengan teliti setiap pernyataan dalam angket ini sebelum memberikan jawaban. 

3. Pada angket terdapat 24 butir pernyataan. Jawablah pernyataan dengan jujur dan apa adanya. 

4. Pilihlah jawaban dengan cara memberikan tanda (√) pada jawaban yang benar-benar sesuai dengan 

pilihanmu. 

Keterangan pilihan jawaban: 

SS = Sangat setuju    TS = Tidak setuju 

S = Setuju     STS= Sangat Tidak setuju 

No Pernyataan 
Respon 

SS S TS STS 

1. Saya yakin akan berhasil dan meraih nilai bagus 

dalam ujian kimia (+) 

    

2. Saya merasa takut saat guru bertanya materi 

kimia yang kurang saya pahami (-) 

    

3. Saya yakin dapat menjelaskan materi kimia 

didepan kelas (+) 

    

4. Saya merasa gugup pada saat guru 

memperhatikan tugas kimia saya dikelas (-) 

    

5. Saya mampu menjelaskan ulang materi kimia 

khususnya reaksi reduksi-oksidasi yang sudah 

disampaikan guru sebelumnya (+) 

    

6. Saya melihat pekerjaan teman terlebih dahulu 

sebelum mengerjakan tugas kimia (-) 

    

7. Saya mampu mengatasi kesulitan yang terjadi 

pada saat belajar kimia (+) 

    

8. Saya malu ketika harus mengerjakan soal kimia 

didepan kelas (-) 

    

9. Saya membuat tugas kimia individu secara 

mandiri (+) 
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10. Saya kurang memahami materi reaksi reduksi-

oksidasi sehingga memerlukan bantuan dari 

guru (-) 

    

11. Saya menggunakan cara sendiri dalam 

menjawab soal meskipun cara saya berbeda 

dengan teman-teman (+) 

    

12. Saya merasa kurang yakin dengan cara yang 

saya gunakan dalam menjawab soal (-) 

    

13. Saya memiliki antusias yang tinggi dalam 

belajar kimia (+) 

    

14. Saya kesulitan untuk mengatur waktur belajar 

kimia (-) 

    

15. Saya merasa bangga dengan kemampuan saya 

saat belajar kimia (+) 

    

16. Saya merasa bingung ketika guru mulai 

menjelaskan materi kimia yang baru (-) 

    

17. Saya merasa tertantang saat diberikan soal yang 

berhubungan dengan materi reaksi reduksi-

oksidasi (+) 

    

18. Saya mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

masalah yang berhubungan dengan materi reaksi 

reduksi-oksidasi (-) 

    

19. Saya berani bertanya kepada teman saya terkait 

soal-soal kimia (+) 

    

20. Saya menghindari materi kimia yang kurang 

saya pahami (-) 

    

21. Saya mampu menjelaskan solusi masalah kimia 

secara lisan (+) 

    

22. Saya malu untuk berpartisipasi dalam diskusi 

pada saat belajar kimia (-) 

    

23. Saya berani menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru kimia di kelas (+) 

    

24. Saya merasa gugup saat presentasi kimia di 

depan kelas (-) 
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LAMPIRAN B.2 Kisi-kisi dan Pedoman Penskoran Angket Self Confidence 

KISI-KISI ANGKET SELF CONFIDENCE X IPA 1 

Jenjang Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Materi Pembelajaran : Reaksi Reduksi Oksidasi 

Kelas/Semester : X/Genap 

Variabel Indikator 
Nomor Item 

Jumlah Item 
(+) (-) 

Self 

Confidence 

Yakin pada kemampuan diri 

sendiri  
1, 3 dan 5 2, 4 dan 6 6 

Bertindak mandiri dalam 

mengambil keputusan 
7, 9 dan 11 8, 10 dan 12 6 

Memiliki kepribadian yang 

positif 
13, 15 dan 17 14, 16 dan 18 6 

Berani menyampaikan 

pendapat 
19, 21 dan 23 20, 22 dan 24 6 

Jumlah Item 24 
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PEDOMAN PENSKORAN ANGKET SELF CONFIDENCE 

Dalam pemberian skor self confidence siswa dapat dilihat dengan skala likert yang mengharuskan responden 

menjawab setiap pernyataan dengan satu jawaban sebagai berikut: 

Pedoman Penskoran 

Pernyataan Sangat Setuju 

(SS) 

Setuju 

(S) 

Tidak Setuju 

(TS) 

Sangat Tidak Setuju 

(STS) 

Positif (+) 4 3 2 1 

Negatif (-) 1 2 3 4 
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LAMPIRAN B.3 Angket Self Confidence Valid 

ANGKET SELF CONFIDENCE SISWA 

Isilah Daftar Identitas Diri Anda Dengan Benar: 

Nama  :…………………………………….. 

Kelas  :…………………………................. 

 

Petunjuk Pengisian: 

1. Mulailah dengan membaca basmallah. 

2. Bacalah dengan teliti setiap pernyataan dalam angket ini sebelum memberikan jawaban. 

3. Pada angket terdapat 14 butir pernyataan. Jawablah pernyataan dengan jujur dan apa adanya. 

4. Pilihlah jawaban dengan cara memberikan tanda (√) pada jawaban yang benar-benar sesuai dengan 

pilihanmu. 

Keterangan pilihan jawaban: 

SS = Sangat Setuju    TS = Tidak Setuju 

S = Setuju     STS= Sangat Tidak Setuju 

No Pernyataan 

Respon 

SS S TS STS 

1. Saya merasa takut saat guru bertanya materi 

kimia yang kurang saya pahami (-) 
    

2. Saya yakin dapat menjelaskan materi kimia 

didepan kelas (+) 
    

3. Saya mampu menjelaskan ulang materi kimia 

khususnya reaksi reduksi-oksidasi yang sudah 

disampaikan guru sebelumnya (+) 

    

4. Saya malu ketika harus mengerjakan soal kimia 

didepan kelas (-) 
    

5. Saya merasa kurang yakin dengan cara yang 

saya gunakan dalam menjawab soal (-) 
    

6. Saya memiliki antusias yang tinggi dalam 

belajar kimia (+) 
    

7. Saya kesulitan untuk mengatur waktur belajar 

kimia (-) 
    

8. Saya merasa bangga dengan kemampuan saya 

saat belajar kimia (+) 
    

9. Saya merasa bingung ketika guru mulai 

menjelaskan materi kimia yang baru (-) 
    

10. Saya mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

masalah yang berhubungan dengan materi reaksi 
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reduksi-oksidasi (-) 

11. Saya menghindari materi kimia yang kurang 

saya pahami (-) 
    

12. Saya malu untuk berpartisipasi dalam diskusi 

pada saat belajar kimia (-) 
    

13. Saya berani menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru kimia di kelas (+) 
    

14. Saya merasa gugup saat presentasi kimia di 

depan kelas (-) 
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LAMPIRAN B.4 Kisi-kisi dan Pedoman Penskoran Angket Self Confidence Valid 

KISI-KISI ANGKET SELF CONFIDENCE  

 

Jenjang Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Materi Pembelajaran : Reaksi Reduksi Oksidasi 

Kelas/Semester : X/Genap 

Variabel Indikator 
Nomor Item Jumlah 

Item (+) (-) 

Self 

Confidence 

Yakin pada kemampuan diri sendiri  3 dan 5 2 3 

Bertindak mandiri dalam mengambil 

keputusan 
 8, 12 2 

Memiliki kepribadian yang positif 13, 15 
14, 16 

dan 18 
5 

Berani menyampaikan pendapat 23 
20, 22 

dan 24 
4 

Jumlah Item 14 
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PEDOMAN PENSKORAN ANGKET SELF CONFIDENCE 

Dalam pemberian skor self confidence siswa dapat dilihat dengan skala likert yang mengharuskan responden 

menjawab setiap pernyataan dengan satu jawaban sebagai berikut: 

Pedoman Penskoran 

Pernyataan Sangat Setuju 

(SS) 

Setuju 

(S) 

Tidak Setuju 

(TS) 

Sangat Tidak Setuju 

(STS) 

Positif (+) 4 3 2 1 

Negatif (-) 1 2 3 4 
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LAMPIRAN B.5 Soal dan Pembahasan Kemampuan Berpikir Kreatif 

 

SOAL KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

No Soal Jawaban 

 

 

“Tubuh Kita dan Reaksi Redoks” 

Reaksi redoks banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya 

dalam tubuh kita yaitu pada saat proses bernapas. Pada saat kita bernapas kita 

akan menghirup oksigen (O₂) dan mengeluarkan karbon dioksida (CO₂). 

 

 

 

1.  Analisalah penerapan reaksi redoks yang terjadi pada saat kita bernapas?  Pada saat kita bernapas terjadi pertukaran gas O₂ dan CO₂ 

dimana Reaksi redoks yang terjadi pada saat itu adalah  

Makanan + O₂ → CO₂ + H₂O + energi (ATP). 

2. 

 

 

Petir seringkali muncul ketika hujan lebat. Petir sekilas terlihat berwarna 

putih dengan identik suara yang keras. Menurutmu apa yang terjadi saat petir 

berlangsung berdasarkan reaksi redoks! 

Setiap kali terjadi peristiwa petir, maka energi petir akan 

menyebabkan reaksi redoks yaitu nitrogen dan oksigen di udara 

akan bereaksi membentuk nitrogen monoksida. 

N₂(g) + O₂(g) → NO(g) 
0            0           +2-2 

 Bilangan oksidasi N naik dari 0 menjadi +2, yang 

merupakan reaksi oksidasi 

 Bilangan oksidasi O turun dari 0 menjadi -2, yang 

merupakan reaksi reduksi 
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Reaksi redoks yang terjadi termasuk reaksi redoks tidak 

spontan. Hal ini karena reaksi yang membutuhkan bantuan 

energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang dihasilkan 

petir. Energi petir yang digunakan dalam reaksi berupa listrik. 

3. 

 

Ketika organisme mengalami kematian lama kelamaan tubuhnya akan habis. 

Berdasarkan hal tersebut analisalah mengapa hal demikian bisa terjadi 

berdasarkan redoks! 

Materi yang hidup dialam, pada dasarnya terdiri dari karbon, 

hidrogen dan oksigen. Setelah kematian organisme, maka 

senyawa organik yang ada dalam organisme akan mulai 

bereaksi dengan oksigen dengan proses yang cukup panjang. 

Proses ini biasanya disebut sebagai peluruhan atau 

dekomposisi. 

4. 

 

Perhatikan gambar dibawah ini : 

 

Berikanlah pendapatmu tentang apa yang terjadi pada apel? Dan apa 

penyebab perubahan warna pada apel berdasarkan redoks?  

Peristiwa yang terjadi pada buah apel termasuk kedalam reaksi 

reduksi-oksidasi. Dalam prosesnya buah apel mengalami reaksi 

oksidasi. Penyebab terjadinya perubahan warna menjadi 

kecoklatan karena senyawa polifenol yang teroksidasi. 
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5. Penghijauan dikota besar salah satunya dikota pekanbaru merupakan salah 

satu langkah pemerintah untuk mencegah pencemaran gas karbondioksida 

(CO₂). Didalam prosesnya gas karbondioksida akan diikat oleh air dengan 

adanya bantuan dari sinar matahari dan klrofil sehingga dihasilkan glukosa 

(C₆H₁₂O₆) dan gas oksigen (O₂) atau biasa kita kenal dengan fotosintesis. 

Melihat pernyataan diatas coba ananda jelaskan secara rinci bagaimana proses 

berlangsungnya reaksi redoks pada fotosintesis !  

                            Cahaya 

6CO₂ + 6H₂O                       C₆H₁₂O₆ + 6O₂  
(Karbon  (Air)     Klorofil     (Gula)    (oksigen) 

dioksida)   

Dalam reaksi tersebut, terjadi penerapan redoks: 

 Oksidasi : dalam unsur oksigen (O), berubah biloks dari -2 

menjadi 0 

 Reduksi : dalam unsur karbon (C), berubah biloks dari +4 

menjadi 0 

Proses berlangsungnya yaitu : 

a. CO₂ diambil oleh stomata dari udara bebas 

b. Air diambil melalui akar dan dibawa ke daun 

c. Cahaya matahari diambil dalam bentuk energi oleh klorofil 

d. Proses fotosintesis pun berlangsung dan akan menghasilkan 

O₂ serta C₆H₁₂O₆  

Melalui reaksi redoks tumbuhan yang berfotosintesis dapat 

menghasilkan gula dan oksigen. Sehingga glukosa akan 

digunakan sebagai sumber utama bagi tumbuhan. Selain itu 

oksigen yang di hasilkan dapat membersihkan udara, dapat juga 

dibutuhkan untuk kita bernafas.  
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6. Perhatikan gambar dibawah ini : 

 

Jelaskan menurut pendapat ananda mengapa mentega dan minyak diatas 

menjadi lebih tahan lama?  

Penerapan reaksi redoks juga terdapat salah satunya pada 

pengawetan bahan makanan. Pada mentega dan minyak 

diberikan semyawa tokoferil dimana senyawa ini akan 

memberikan atom hiddrogen pada lemak/minyak yang telah 

mengalami reaksi. Pada reaksi tersebutlah terjadi pencegahan 

ketengikan/oksidasi pada lemak/minyak sehingga membuat 

makanan menjadi lebih tahan lama. 

7. Berdasarkan reaksi berikut ini 

MnO₂ + 2NaCl + 2H₂SO₄  → MnSO₄ + Na₂SO₄ + 2H₂O + Cl₂ 

Zat yang mengalami oksidasi dan hasil oksidasi adalah ? 

MnO₂ + 2NaCl + 2H₂SO₄ → MnSO₄ + 

+4 -2    +1 -1    +1 +6 -2       +2 +6 -2 

 

Na₂SO₄ + 2H₂O + Cl₂ 
+1 +6 -2    +1 -2    0 

 Mengalami reduksi = MnO₂ 
 Mengalami oksidasi = NaCl 

 Hasil oksidasi = Cl₂ 
 Hasil reduksi = MnSO₄ 
Jadi yang mengalami oksidasi dan hasil oksidasi adalah NaCl 

dan Cl₂ 
8. Dalam suasana basa, Cl₂ mengalami reaksi disproporsionasi sehingga 

menghasilkan ion Cl⁻  dan ClO₃⁻ . Jumlah mol ion ClO₃⁻  yang dihasilkan 

dari 1 mol Cl₂ adalah… 

Cl₂  → Cl⁻  + ClO₃⁻  

0          -1         5 

 

 

Jadi : 3Cl₂  → 5C⁻  + ClO₃⁻  
         1 mol               1/3 mol 
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9. Terdapat 5 senyawa yang seluruhnya mengandung unsur Cl berikut ini: 

a. KCl            d. KClO₃ 

b. KClO         e. KClO₂ 

c. CaCl₂ 

Bilangan oksidasi Cl yang tertinggi diantara senyawa diatas adalah… 

a. Bilangan oksidasi Cl dalam KCl yaitu -1 

b. Bilangan oksidasi Cl dalam KClO yaitu +1 

c. Bilangan oksidasi Cl dalam CaCl₂ yaitu -1 

d. Bilangan oksidasi Cl dalam KClO₃  yaitu +5 

e. Bilangan oksidasi Cl dalam KClO₂ yaitu +3 

Jadi bilangan oksidasi Cl tertinggi yaitu dalam senyawa KClO₃ 

10.  Perhatikan Reaksi berikut ini:   

 Si + O₂  → SiO₂ 

 2Ag₂O → 4Ag + O₂ 

berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen reaksi diatas termasuk 

kedalam reaksi… 

 Si + O₂  → SiO₂ = termasuk kedalam reaksi oksidasi 

karena mengikat elektron 

 2Ag₂O → 4Ag + O₂ = termasuk kedalam reaksi reduksi 

karena melepaskan oksigen 

 

11. Alumunium banyak digunakan orang salah satunya dalam pembuatan alat 

rumah tangga. Misalnya panci dan wajan akan menjadi mengkilat walaupun 

digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dari pernyataan tersebut 

jelaskan mengapa alumunium tidak mengalami korosi! 

 

Didalam panci atau wajan alumunium yang kita pakai setiap 

hari terdapat lapisan alumunium oksida yang  tahan karat. 

Reaksi : 

Al(s) + O₂  → Al₂O₃ (s) 

Reaksi diatas dapat dijelaskan dengan 2 cara, yang pertama 

berdasarkan konsep pelepasan dan pengikatan oksigen , dan 

yang kedua berdasarkan konsep kenaikan dan penurunan 

bilangan oksidasi. Terlihat dari reaksi diatas dimana Al 
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mengikat O₂ sehingga membentuk Al₂O₃ maka Al mengalami 

reaksi oksidasi sedangkan O₂ mengalami reaksi reduksi. 

12. Pembakaran kayu termasuk kedalam jenis reaksi reduksi-oksidasi. 

Tentukanlah pernyataan tersebut benar atau salah? Kemudian jelaskan 

alasannya. 

Pernyataan tersebut adalah benar. Pembakaran merupakan jenis 

reaksi redoks dimana bahan yang terbakar akan bereaksi 

dengan oksigen. Reaksi : 

C₁₀H₈ + 12O₂  → 10CO₂ + 4H₂O 

Pada reaksi pembakaran kayu merupakan reaksi oksidasi 

karena pada reaksi terdapat pengikatan oksigen. Reaksi 

pembakaran kayu merupakan salah satu contoh reaksi reduksi-

oksidasi karena mengikat oksigen dari udara. Spesi oksidator 

dalam reaksi tersebut adalah oksigen di udara. Sehingga tanpa 

adanya oksigen, reaksi pembakaran tidak dapat terjadi.   

13. Seiring berjalannya waktu bila kita amati wajah ibu kita lama kelamaan akan 

keriput atau mengalami penuaan. Menurutmu mengapa hal demikian bisa 

terjadi? Jelaskan alasannya berdasarkan redoks! 

Kulit manusia akan mengalami proses oksidasi yang 

berlangsung secara bertahap dalam jangka waktu yang cukup 

lama akan tetapi sangat terlihat jelas perubahan dari oksidasi 

pada kulit manusia. Proses oksidasi pada kulit manusia ini 

disebut juga dengan penuan yang terjadi akibat adanya radikal 

bebas (OH*). 

14. Bayclin merupakan salah satu zat pemuith yang biasa digunakan untuk Zat pemutih misalnya bayclin seringkali digunakan untuk 
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menghilangkan noda pada pakaian. Jelaskan secara rinci bagaimana prinsip 

kerja zat pemutih tersebut berdasarkan redoks! 

menghilangkan noda pada pakaian. Kerja pemutih merupakan 

reaksi kimia dimana molekul akan dipecah menjadi beberapa 

bagian yang lebih kecil yaitu bersatunya kotoran dan air karena 

sifatnya hidrofobik (tidak suka air) kemudian molekul zat 

pemutih akan mengoksidasi kotoran sehingga rantai kimia pada 

kotoran akan terputus dan diikat oleh surfaktan sehingga 

molekul kotoran tidak dapat kembali lagi. Jenis zat pemutih 

yang sering dipakai pada bahan-bahan pemutih yaitu hipoklorit 

(NaOCl). 

15.  Logam Al dapat mereduksi ion Os (Ar = 190) dalam larutan menurut reaksi 

berikut : (belum setara) 

Al(s) + Osⁿ⁺   → Al³⁺ (aq)  + OS(s) 

Bila 8 gram logam Al tepat mengendapkan 190 gram padatan Os, maka nilai 

n adalah….. 

Mol Al =  18/27 = 2/3 mol 

Mol Os = 190/190 = 1 mol 

Al(s) + Osⁿ⁺   → Al³⁺ (aq)  + OS(s) 

2/3        1                                       x3 

 

Sehingga perbandingan mol Al : Os = 2: 3 

Al(s) + Osⁿ⁺   → Al³⁺ (aq)  + OS(s) 

 0        +n            +3              0 

 

 

 

Jadi 3n = 6 → n = 2 
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LAMPIRAN B.6 Kisi-kisi dan Pedoman Penskoran Kemampuan Berpikir Kreatif Valid 

KISI-KISI KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF  

No Indikator No soal Nilai Maksimum Kriteria Penskoran 

1.  Mengarahkan siswa untuk 

berpikir lancar terkait reaksi 

redoks dalam pernapasan 

manusia 

1 Soal No : 1 nilai maksimum = 4 Skor 4 :  bila peserta didik menjawab tepat dan 

reaksi kimianya benar 

Skor 3: bila peserta didik menjawab tepat, namun 

terdapat kekeliruan pada penulisan reaksi 

kimia 

Skor 2: bila peserta didik menjawab salah, namun 

reaksi kimianya  benar 

Skor 1:  bila peserta didik menjawab dengan reaksi 

kimia yang benar, tetapi tidak dapat 

dipahami 

Skor 0:  bila peserta didik menjawab salah/kosong 

 

2.  Mengarahkan siswa untuk 

berpikir luwes terkait reaksi 

redoks pada saat terjadinya 

petir.  

2 Soal No : 2 nilai maksimum = 4 Skor 4 : bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri dan jawaban tepat 

Skor 3:  bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri namun terjadi kekeliruan 
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pada reaksi kimianya 

Skor 2:  bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri, reaksi kimianya sudah 

terarah namun jawaban belum selesai 

Skor 1:  bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri namun tidak dapat 

dipahami 

Skor 0:  bila peserta didik menjawab salah/kosong 

3.  Mengarahkan siswa untuk 

berpikir original terkait 

reaksi redoks pada 

organisme yang sudah mati. 

3 Soal no : 3 nilai maksimum = 4 Skor 4 :  bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri dan jawaban benar  

Skor 3:  bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri namun pada jawaban 

terdapat kekeliruan 

Skor 2: bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri yang sudah terarah 

namun belum selesai 

Skor 1:  bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri tetapi tidak dapat 

dipahami 
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Skor 0:  bila peserta didik menjawab salah/kosong 

4.  Mengarahkan siswa untuk 

berpikir original terkait 

reaksi redoks dalam 

kehidupan sehari-hari 

4 No soal: 4 nilai maksimum = 4 Skor 4 : bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri dan jawaban benar  

Skor 3:  bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri namun pada jawaban 

terdapat kekeliruan 

Skor 2:  bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri yang sudah terarah 

namun belum selesai 

Skor 1:  bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri tetapi tidak dapat 

dipahami 

Skor 0: bila peserta didik menjawab salah/kosong 
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5.  Mengarahkan siswa untuk 

berpikir rinci terkait reaksi 

redoks dalam kehidupan 

sehari-hari 

5 No soal: 5 nilai maksimum = 4 Skor 4 : bila peserta didik menjawab benar dan rinci 

Skor 3: bila peserta didik menjawab benar dan rinci 

namun terjadi kekeliruan 

Skor 2: bila peserta didik menjawab namun terdapat 

kesalahan dan jawaban kurang rinci 

Skor 1: bila peserta didik menjawab namun terdapat 

kesalahan namun jawaban tidak rinci 

Skor 0:  bila peserta didik menjawab salah/kosong 

6.  Mengarahkan siswa untuk 

berpikir lancar dan luwes 

terkait reaksi redoks dalam 

kehidupan sehari-hari 

6 No soal: 6 nilai maksimum = 4 Skor 4 : bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri dan jawaban benar  

Skor 3: bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri namun pada jawaban 

terdapat kekeliruan 

Skor 2:  bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri yang sudah terarah 

namun belum selesai 

Skor 1:  bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri tetapi tidak dapat 

dipahami 
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Skor 0:  bila peserta didik  menjawab salah/kosong 

7.  Mengarahkan siswa untuk 

berpikir lancar dan luwes 

terkait data reaksi redoks 

7 No soal: 7 nilai maksimum = 4 Skor 4 :  bila peserta didik menjawab tepat dan 

reaksi kimianya benar 

Skor 3:  bila peserta didik menjawab tepat, namun 

terdapat kekeliruan pada penulisan reaksi 

kimia 

Skor 2: bila peserta didik menjawab salah, namun 

reaksi kimianya  benar 

Skor 1:  bila peserta didik menjawab dengan reaksi 

kimia yang benar, tetapi tidak dapat 

dipahami 

Skor 0:  bila  peserta didik  menjawab salah/kosong 

8.  Mengarahkan siswa untuk 

berpikir lancar dan luwes 

terkait reaksi 

disproporsionasi. 

8 No soal: 8 nilai maksimum = 4 Skor 4 :  bila peserta didik menjawab tepat dan 

reaksi kimianya benar 

Skor 3:  bila peserta didik menjawab tepat, namun 

terdapat kekeliruan pada penulisan reaksi 

kimia 

Skor 2:  bila peserta didik menjawab salah, namun 
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reaksi kimianya  benar 

Skor 1:  bila peserta didik menjawab dengan reaksi 

kimia yang benar, tetapi tidak dapat 

dipahami 

Skor 0:  bila peserta didik menjawab salah/kosong 

9.  Mengarahkan siswa untuk 

berpikir lancar terkait 

menentukan bilangan biloks 

unsur didalam senyawa 

9 No soal: 9 nilai maksimum = 4 Skor 4 :  bila peserta didik menjawab tepat dan 

biloks unsurnya benar 

Skor 3:  bila peserta didik menjawab tepat, namun 

terdapat kekeliruan pada penentuan biloks 

unsur 

Skor 2:  bila peserta didik menjawab salah, namun 

biloks unsurnya benar 

Skor 1:  bila peserta didik menjawab benar, tetapi 

tidak dapat dipahami 

Skor 0:  bila peserta didik menjawab salah/kosong 
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10.  Mengarahkan siswa untuk 

berpikir lancar dalam 

menentukan  reaksi 

berdasarkan pengikatan dan 

pelepasan oksigen 

10 No soal : 10 nilai maksimum = 4 Skor 4 :  bila peserta didik menjawab tepat dan 

reaksi kimianya benar 

Skor 3:  bila peserta didik menjawab tepat, namun 

terdapat kekeliruan pada penulisan reaksi 

kimia 

Skor 2:  bila peserta didik menjawab salah, namun 

reaksi kimianya  benar 

Skor 1: bila peserta didik menjawab dengan reaksi 

kimia yang benar, tetapi tidak dapat 

dipahami 

Skor 0:  bila peserta didik menjawab salah/kosong 

11.  Mengarahkan siswa untuk 

berpikir lancar dan luwes 

dalam menentukan  reaksi 

berdasarkan pengikatan dan 

pelepasan oksigen serta 

konsep kenaikan dan 

penurunan bilangan oksidasi 

11 No soal : 11 nilai maksimum = 4 Skor 4 :  bila peserta didik menjawab tepat dan 

reaksi kimianya benar 

Skor 3: bila peserta didik menjawab tepat, namun 

terdapat kekeliruan pada penulisan reaksi 

kimia 

Skor 2: bila peserta didik menjawab salah, namun 

reaksi kimianya  benar 
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Skor 1: bila peserta didik menjawab dengan reaksi 

kimia yang benar, tetapi tidak dapat 

dipahami 

Skor 0: bila peserta didik menjawab salah/kosong 

12.  Mengarahkan siswa untuk 

berpikir luwes terkait 

pembakaran pada kayu 

12 No soal : 12 nilai maksimum = 4 Skor 4 : bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri dan jawaban benar  

Skor 3: bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri namun pada jawaban 

terdapat kekeliruan 

Skor 2: bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri yang sudah terarah 

namun belum selesai 

Skor 1: bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri tetapi tidak dapat 

dipahami 

Skor 0:  bila peserta didik  menjawab salah/kosong 

13.  Mengarahkan siswa untuk 

berpikir original terkait 

penuaan terhadap kulit 

13 No soal: 13 nilai maksimum = 4 Skor 4 : bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri dan jawaban benar  

Skor 3: bila peserta didik menjawab dengan 
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manusia bahasanya sendiri namun pada jawaban 

terdapat kekeliruan 

Skor 2: bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri yang sudah terarah 

namun belum selesai 

Skor 1: bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri tetapi tidak dapat 

dipahami 

Skor 0:  bila peserta didik  menjawab salah/kosong 

14.  Mengarahkan siswa untuk 

berpikir rinci terhadap 

prinsip kerja zat pemutih 

14 No soal: 14 nilai maksimum = 4 Skor 4 :  bila peserta didik menjawab benar dan rinci 

Skor 3:  bila peserta didik menjawab benar dan rinci 

namun terjadi kekeliruan 

Skor 2: bila peserta didik menjawab namun terdapat 

kesalahan dan jawaban kurang rinci 

Skor 1: bila peserta didik menjawab namun terdapat 

kesalahan namun jawaban tidak rinci 

Skor 0:  bila peserta didik menjawab salah/kosong 

15.  Mengarahkan siswa untuk 

berpikir lancar dan luwes 

15 No soal : 15 nilai maksimum = 4 Skor 4 : bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri dan jawaban benar  
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dalam menentukan nilai n 

pada suatu reaksi. 

Skor 3: bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri namun pada jawaban 

terdapat kekeliruan 

Skor 2: bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri yang sudah terarah 

namun belum selesai 

Skor 1:  bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri tetapi tidak dapat 

dipahami 

Skor 0:  bila peserta didik  menjawab salah/kosong 
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LAMPIRAN B.7 Soal dan Pembahasan Kemampuan Berpikir Kreatif Valid 

SOAL KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF VALID 

No Soal Jawaban 

1. 

 

Petir seringkali muncul ketika hujan lebat. Petir sekilas 

terlihat berwarna putih dengan identik suara yang keras. 

Menurutmu apa yang terjadi saat petir berlangsung 

berdasarkan reaksi redoks! 

Setiap kali terjadi peristiwa petir, maka energi petir akan menyebabkan reaksi 

redoks yaitu nitrogen dan oksigen di udara akan bereaksi membentuk nitrogen 

monoksida. 

N₂(g) + O₂(g) → NO(g) 
0            0           +2-2 

 Bilangan oksidasi N naik dari 0 menjadi +2, yang merupakan reaksi oksidasi 

 Bilangan oksidasi O turun dari 0 menjadi -2, yang merupakan reaksi reduksi 

Reaksi redoks yang terjadi termasuk reaksi redoks tidak spontan. Hal ini karena 

reaksi yang membutuhkan bantuan energi listrik. Energi listrik merupakan energi 

yang dihasilkan petir. Energi petir yang digunakan dalam reaksi berupa listrik. 

2. Ketika organisme mengalami kematian lama kelamaan 

tubuhnya akan habis. Berdasarkan hal tersebut jelaskan 

mengapa hal demikian bisa terjadi berdasarkan redoks! 

Materi yang hidup dialam, pada dasarnya terdiri dari karbon, hidrogen dan 

oksigen. Setelah kematian organisme, maka senyawa organik yang ada dalam 

organisme akan mulai bereaksi dengan oksigen dengan proses yang cukup 

panjang. Proses ini biasanya disebut sebagai peluruhan atau dekomposisi. 

3. 

 

 

Penghijauan dikota besar salah satunya dikota pekanbaru 

merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mencegah 

pencemaran gas karbondioksida (CO₂). Didalam prosesnya 

                            Cahaya 

6CO₂ + 6H₂O                       C₆H₁₂O₆ + 6O₂  
(Karbon  (Air)     Klorofil     (Gula)    (oksigen) 

dioksida)   
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gas karbondioksida akan diikat oleh air dengan adanya 

bantuan dari sinar matahari dan klrofil sehingga dihasilkan 

glukosa (C₆H₁₂O₆) dan gas oksigen (O₂) atau biasa kita 

kenal dengan fotosintesis. Melihat pernyataan diatas coba 

ananda jelaskan secara rinci bagaimana proses 

berlangsungnya reaksi redoks pada fotosintesis !  

Dalam reaksi tersebut, terjadi penerapan redoks: 

 Oksidasi : dalam unsur oksigen (O), berubah biloks dari -2 menjadi 0 

 Reduksi : dalam unsur karbon (C), berubah biloks dari +4 menjadi 0 

Proses berlangsungnya yaitu : 

a. CO₂ diambil oleh stomata dari udara bebas 

b. Air diambil melalui akar dan dibawa ke daun 

c. Cahaya matahari diambil dalam bentuk energi oleh klorofil 

d. Proses fotosintesis pun berlangsung dan akan menghasilkan O₂ serta 

C₆H₁₂O₆  

Melalui reaksi redoks tumbuhan yang berfotosintesis dapat menghasilkan gula 

dan oksigen. Sehingga glukosa akan digunakan sebagai sumber utama bagi 

tumbuhan. Selain itu oksigen yang di hasilkan dapat membersihkan udara, dapat 

juga dibutuhkan untuk kita bernafas.  

4. 

 

Alumunium banyak digunakan orang salah satunya dalam 

pembuatan alat rumah tangga. Misalnya panci dan wajan 

akan menjadi mengkilat walaupun digunakan dalam jangka 

waktu yang cukup lama. Dari pernyataan tersebut jelaskan 

mengapa alumunium tidak mengalami korosi! 

 

Didalam panci atau wajan alumunium yang kita pakai setiap hari terdapat lapisan 

alumunium oksida yang  tahan karat. 

Reaksi : 

Al(s) + O₂  → Al₂O₃ (s) 

Reaksi diatas dapat dijelaskan dengan 2 cara, yang pertama berdasarkan konsep 

pelepasan dan pengikatan oksigen , dan yang kedua berdasarkan konsep 
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kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Terlihat dari reaksi diatas dimana Al 

mengikat O₂ sehingga membentuk Al₂O₃ maka Al mengalami reaksi oksidasi 

sedangkan O₂ mengalami reaksi reduksi. 

5. 

 

Pembakaran kayu termasuk kedalam jenis reaksi reduksi-

oksidasi. Tentukanlah pernyataan tersebut benar atau salah? 

Kemudian jelaskan alasannya. 

Pernyataan tersebut adalah benar. Pembakaran merupakan jenis reaksi redoks 

dimana bahan yang terbakar akan bereaksi dengan oksigen. Reaksi: 

C₁₀H₈ + 12O₂  → 10CO₂ + 4H₂O 

Pada reaksi pembakaran kayu merupakan reaksi oksidasi karena pada reaksi 

terdapat pengikatan oksigen. Reaksi pembakaran kayu merupakan salah satu 

contoh reaksi reduksi-oksidasi karena mengikat oksigen dari udara. Spesi 

oksidator dalam reaksi tersebut adalah oksigen di udara. Sehingga tanpa adanya 

oksigen, reaksi pembakaran tidak dapat terjadi.   

6. Seiring berjalannya waktu bila kita amati wajah ibu kita 

lama kelamaan akan keriput atau mengalami penuaan. 

Menurutmu mengapa hal demikian bisa terjadi? Jelaskan 

alasannya berdasarkan redoks! 

Kulit manusia akan mengalami proses oksidasi yang berlangsung secara bertahap 

dalam jangka waktu yang cukup lama akan tetapi sangat terlihat jelas perubahan 

dari oksidasi pada kulit manusia. Proses oksidasi pada kulit manusia ini disebut 

juga dengan penuan yang terjadi akibat adanya radikal bebas (OH*). 

7. Bayclin merupakan salah satu zat pemuith yang biasa 

digunakan untuk menghilangkan noda pada pakaian. 

Jelaskan secara rinci bagaimana prinsip kerja zat pemutih 

tersebut berdasarkan redoks! 

Zat pemutih misalnya bayclin seringkali digunakan untuk menghilangkan noda 

pada pakaian. Kerja pemutih merupakan reaksi kimia dimana molekul akan 

dipecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil yaitu bersatunya kotoran dan 

air karena sifatnya hidrofobik (tidak suka air) kemudian molekul zat pemutih 



 

 

 

 

105 

akan mengoksidasi kotoran sehingga rantai kimia pada kotoran akan terputus dan 

diikat oleh surfaktan sehingga molekul kotoran tidak dapat kembali lagi. Jenis zat 

pemutih yang sering dipakai pada bahan-bahan pemutih yaitu hipoklorit 

(NaOCl). 

8. Logam Al dapat mereduksi ion Os (Ar = 190) dalam larutan 

menurut reaksi berikut : (belum setara) 

Al(s) + Osⁿ⁺   → Al³⁺ (aq)  + OS(s) 

Bila 8 gram logam Al tepat mengendapkan 190 gram 

padatan Os, maka nilai n adalah….. 

Mol Al =  18/27 = 2/3 mol 

Mol Os = 190/190 = 1 mol 

Al(s) + Osⁿ⁺   → Al³⁺ (aq)  + OS(s) 

2/3        1                                       x3 

 

Sehingga perbandingan mol Al : Os = 2: 3 

Al(s) + Osⁿ⁺   → Al³⁺ (aq)  + OS(s) 

 0        +n            +3              0 

 

 

 

Jadi 3n = 6 → n = 2 
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LAMPIRAN B.8 Kisi-kisi dan Pedoman Penskoran Soal Kemampuan Berpikir Kreatif Valid 

KISI-KISI KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

No Indikator No soal Nilai maksimum Kriteria Penskoran 

1.  Mengarahkan siswa untuk 

berpikir luwes terkait 

reaksi redoks pada saat 

terjadinya petir.  

1 Soal No : 1 nilai maksimum = 4 Skor 4 : bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri dan jawaban tepat 

Skor 3:  bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri namun terjadi 

kekeliruan pada reaksi kimianya 

Skor 2:  bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri, reaksi kimianya 

sudah terarah namun jawaban belum 

selesai 

Skor 1:  bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri namun tidak dapat 

dipahami 

Skor 0:  bila peserta didik menjawab 

salah/kosong 

2.   Mengarahkan siswa untuk 

berpikir original terkait 

reaksi redoks pada 

2 Soal no : 2 nilai maksimum = 4 Skor 4 : bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri dan jawaban benar  

Skor 3: bila peserta didik menjawab dengan 
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organisme yang sudah 

mati. 

bahasanya sendiri namun pada jawaban 

terdapat kekeliruan 

Skor 2:  bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri yang sudah terarah 

namun belum selesai 

Skor 1:  bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri tetapi tidak dapat 

dipahami 

Skor 0:  bila peserta didik menjawab 

salah/kosong 

3.  Mengarahkan siswa untuk 

berpikir rinci terkait reaksi 

redoks dalam kehidupan 

sehari-hari 

3 No soal: 3 nilai maksimum = 4 Skor 4 :  bila peserta didik menjawab benar dan 

rinci 

Skor 3:  bila peserta didik menjawab benar dan 

rinci namun terjadi kekeliruan 

Skor 2:  bila peserta didik menjawab namun 

terdapat kesalahan dan jawaban kurang 

rinci 

Skor 1:  bila peserta didik menjawab namun 

terdapat kesalahan namun jawaban tidak 
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rinci 

Skor 0:  bila peserta didik menjawab 

salah/kosong 

4.  Mengarahkan siswa untuk 

berpikir lancar dan luwes 

dalam menentukan  reaksi 

berdasarkan pengikatan 

dan pelepasan oksigen 

serta konsep kenaikan dan 

penurunan bilangan 

oksidasi 

4 No soal : 4 nilai maksimum = 4 Skor 4 :  bila peserta didik menjawab tepat dan 

reaksi kimianya benar 

Skor 3:  bila peserta didik menjawab tepat, 

namun terdapat kekeliruan pada 

penulisan reaksi kimia  

Skor 2:  bila peserta didik menjawab salah, 

namun reaksi kimianya  benar 

Skor 1:  bila peserta didik menjawab dengan 

reaksi kimia yang benar, tetapi tidak 

dapat dipahami 

Skor 0:  bila peserta didik menjawab 

salah/kosong 

5.  Mengarahkan siswa untuk 

berpikir luwes terkait 

pembakaran pada kayu 

5 No soal : 5 nilai maksimum = 4 Skor 4 : bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri dan jawaban benar  

Skor 3:  bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri namun pada jawaban 
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terdapat kekeliruan 

Skor 2:  bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri yang sudah terarah 

namun belum selesai 

Skor 1:  bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri tetapi tidak dapat 

dipahami 

Skor 0:   bila peserta didik  menjawab 

salah/kosong 

6.  Mengarahkan siswa untuk 

berpikir original terkait 

penuaan terhadap kulit 

manusia 

6 No soal: 6 nilai maksimum = 4 Skor 4 :  bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri dan jawaban benar  

Skor 3:  bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri namun pada jawaban 

terdapat kekeliruan 

Skor 2:  bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri yang sudah terarah 

namun belum selesai 

Skor 1:  bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri tetapi tidak dapat 



 

 

 

 

110 

dipahami 

Skor 0:  bila peserta didik  menjawab 

salah/kosong 

7.  Mengarahkan siswa untuk 

berpikir rinci terhadap 

prinsip kerja zat pemutih 

7 No soal: 7 nilai maksimum = 4 Skor 4 :  bila peserta didik menjawab benar dan 

rinci 

Skor 3:  bila peserta didik menjawab benar dan 

rinci namun terjadi kekeliruan 

Skor 2:  bila peserta didik menjawab namun 

terdapat kesalahan dan jawaban kurang 

rinci 

Skor 1:  bila peserta didik menjawab namun 

terdapat kesalahan namun jawaban tidak 

rinci 

Skor 0:  bila peserta didik menjawab 

salah/kosong 

8.  Mengarahkan siswa untuk 

berpikir lancar dan luwes 

dalam menentukan nilai n 

pada suatu reaksi. 

8 No soal : 8 nilai maksimum = 4 Skor 4 : bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri dan jawaban benar  

Skor 3:  bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri namun pada jawaban 
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terdapat kekeliruan 

Skor 2:  bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri yang sudah terarah 

namun belum selesai 

Skor 1:  bila peserta didik menjawab dengan 

bahasanya sendiri tetapi tidak dapat 

dipahami 

Skor 0:  bila peserta didik  menjawab 

salah/kosong 
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LAMPIRAN C HASIL INSTRUMEN PENELITIAN  

 LAMPIRAN C.1 Penyebaran Hasil Data Validasi 

Penyebaran Data Validitas Angket Self Confidence Siswa Pada Materi Reaksi Redoks 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL 

1 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 61 

2 3 2 2 1 2 3 3 4 3 1 3 4 3 1 3 1 3 2 4 3 2 4 2 2 61 

3 4 2 2 2 2 3 2 2 3 1 3 2 3 1 3 1 3 2 3 1 2 3 3 1 54 

4 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 3 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 1 52 

5 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 62 

6 4 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 4 2 2 3 2 2 61 

7 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 56 

8 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 56 

9 2 4 2 1 2 1 1 3 3 1 4 4 4 3 4 1 3 1 4 4 3 3 3 4 65 

10 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 53 

11 4 1 2 2 3 2 3 3 3 1 3 2 2 2 4 1 3 1 3 3 3 3 3 2 59 

12 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 73 

13 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 3 1 1 2 2 1 40 

14 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 55 

15 3 3 3 2 2 2 2 3 2 1 3 2 4 2 3 2 3 1 4 2 3 4 3 2 61 

16 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 1 3 1 3 3 3 3 2 2 58 

17 3 2 2 2 2 1 3 3 4 2 1 2 2 2 2 2 4 1 3 3 4 2 2 2 56 

18 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 65 

19 3 2 2 2 2 4 3 2 2 1 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 59 

20 4 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 71 

21 3 1 3 1 2 1 3 3 3 2 4 1 2 2 3 1 3 2 4 2 2 2 1 2 53 

22 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 3 2 4 3 3 63 
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23 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 55 

24 3 1 1 3 1 2 2 1 2 1 3 2 2 2 3 2 4 2 4 2 2 2 2 1 50 

25 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 4 1 3 1 2 1 1 1 4 1 3 1 1 2 51 

26 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 3 2 2 3 1 3 48 

27 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 59 

28 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 60 

29 3 1 2 3 2 1 3 2 2 2 4 1 3 2 3 1 4 1 4 4 2 3 2 2 57 

30 3 1 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 3 3 61 
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Penyebaran Data Validitas Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Pada 

Materi Reaksi Redoks 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL 

1 4 2 3 3 3 3 4 4 4 2 2 3 4 3 3 47 

2 4 2 3 3 2 0 4 4 4 4 2 2 4 4 3 45 

3 4 2 3 3 2 2 4 4 4 2 2 2 2 1 1 38 

4 4 2 3 3 2 2 0 4 4 2 2 3 4 4 3 42 

5 4 2 3 4 2 2 4 4 3 2 2 3 4 4 3 46 

6 4 2 3 3 1 2 1 4 4 2 3 1 2 2 3 37 

7 4 2 3 4 2 2 4 4 4 2 2 3 4 4 3 47 

8 4 2 3 4 2 2 4 4 4 4 2 3 4 4 3 49 

9 1 2 3 4 2 1 4 4 4 2 2 3 4 3 3 42 

10 4 2 3 2 2 0 1 3 4 2 2 1 2 2 3 33 

11 4 2 3 4 0 0 4 0 4 2 2 3 4 0 0 32 

12 1 1 3 4 2 1 1 4 3 4 2 1 2 2 1 32 

13 4 2 3 4 2 2 1 4 4 2 2 2 2 1 3 38 

14 4 2 3 3 2 2 3 4 4 2 3 2 1 2 3 40 

15 4 2 3 4 2 1 4 4 4 4 2 3 4 4 3 48 

16 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 56 

17 4 2 3 4 2 1 4 4 4 0 0 0 0 0 0 28 

18 3 2 3 4 2 0 4 4 4 2 2 3 4 4 3 44 

19 4 2 3 4 2 0 4 4 4 2 2 3 4 4 0 42 

20 4 2 3 4 2 1 4 4 4 2 2 3 4 4 0 43 

Skor M 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
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LAMPIRAN C.2 Hasil Komputerisasi Validasi 

 

Hasil Komputerisasi Validitas Empiris Penelitian Hubungan Self Confidence 

dan KemampuanBerpikir Kreatif Siswa Pada Materi KimiaReaksi Reduksi 

Oksidasi Kelas X SMAN 12 Pekanbaru 

1. Validitas empiris  

a. Validitas empiris uji coba angket self confidence 

NO 

SOAL 
r HITUNG r TABEL KETERANGAN 

1 0,280 0,361 Tidak Valid 

2 0,606 0,361 Valid 

3 0,564 0,361 Valid 

4 0,149 0,361  Tidak Valid 

5 0,647 0,361 Valid 

6 0,098 0,361  Tidak Valid 

7 0,326 0,361 Tidak Valid 

8 0,781 0,361 Valid 

9 0,264 0,361 Tidak Valid 

10 0,156 0,361  Tidak Valid 

11 0,063  0,361  Tidak Valid 

12 0,488 0,361 Valid 

13 0,448 0,361 Valid 

14 0,394 0,361 Valid 

15 0,481 0,361 Valid 

16 0,366 0,361 Valid 

17 0,213  0,361  Tidak Valid 

18 0,364 0,361 Valid 

19 0,044 0,361  Tidak Valid 

20 0,756 0,361 Valid 

21 0,290 0,361  Tidak Valid 

22 0,446 0,361 Valid 

23 0,610 0,361 Valid 

24 0,577 0,361 Valid 

 

 

b. Reliabilitas uji coba angket self confidence 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.766 24 
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2. Validitas empiris tes kemampuan berpikir kreatif 

a. Validitas empiris uji coba tes kemampuan berpikir kreatif 

NO 

SOAL 

r 

HITUNG 
r TABEL KETERANGAN 

1 0,199 0,444 Tidak Valid 

2 0,580 0,444 Valid 

3 0,500 0,444 Valid 

4 0,213 0,444  Tidak Valid 

5 0,614 0,444 Valid 

6 0,442 0,444  Tidak Valid 

7 0,413 0,444 Tidak Valid 

8 0,390 0,444 Tidak Valid 

9 0,202 0,444 Tidak Valid 

10 0,340 0,444 Tidak Valid 

11 0,536 0,444 Valid 

12 0,806 0,444 Valid 

13 0,706 0,444 Valid 

14 0,822 0,444 Valid 

15 0,592 0,444 Valid 

 

 

b. Reliabilitas uji coba tes kemampuan berpikir kreatif 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.754 15 

 

c. Tingkat kesukaran  uji coba tes kemampuan berpikir kreatif 

NO 

SOAL 
tkt kesukaran Keterangan 

1 0,91 Mudah 

2 0,51 Sedang 

3 0,77 Mudah 

4 0,9 Mudah 

5 0,5 Sedang 

6 0,32 Sukar 

7 0,68 Sedang 

8 0,44 Sedang 

9 0,56 Sedang 

10 0,57 Sedang 

11 0,28 Sukar 
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12 0,6 Sedang 

13 0,7 Mudah 

14 0,65 Sedang 

15 0,3 Sukar 

 

d. Daya pembeda uji coba tes kemampuan berpikir kreatif 

NO 

SOAL 

r 

HITUNG 
KETERANGAN 

1 0,199 Buruk  

2 0,580 Sangat baik 

3 0,500 Sangat baik 

4 0,213 Sedang 

5 0,614 Sangat baik 

6 0,442 Sangat baik 

7 0,413 Sangat baik 

8 0,390 Baik  

9 0,202 Sedang   

10 0,340 Baik  

11 0,536 Sangat baik   

12 0,806 Sangat baik 

13 0,706 Sangat baik 

14 0,822 Sangat baik 

15 0,592 Sangat baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



118 

 

 

 

LAMPIRAN C.3 Hasil Nilai Self Confidence Siswa 

Hasil Angket Self Confidence Siswa 

No Nama 
Nilai Angket Self 

Confidence 

1 Muthia Khaira 80 

2 Febrina Cahya Kamila 75 

3 Pepri Nurul Nadila 91 

4 Kartika Firman Utami 68 

5 Arif Rahmadi Arsyad 75 

6 M. Rizki Mustaqim 68 

7 Claudya Putri 70 

8 Amelia Febrilla 68 

9 Azzahra A. Putri Handayani 75 

10 Nasywa Intan Azzahra 91 

11 Maritza Puteri Tabina 86 

12 Desti Nur Anggraeni  84 

13 Helena Situmeang 80 

14 Zahra Raihanah 84 

15 Moza Calulla M 80 

16 Adi Kencana Jati 73 

17 Radja Zaki Syah 66 

18 Dearma Suntika Putri D 80 

19 Maulana Praza Karyuda 66 

20 Alif Akbar Nouliandri 68 
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LAMPIRAN C.4 Hasil Nilai Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 

Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 

No Nama 
Nilai Tes Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

1 Muthia Khaira 71 

2 Febrina Cahya Kamila 63 

3 Pepri Nurul Nadila 88 

4 Kartika Firman Utami 72 

5 Arif Rahmadi Arsyad 72 

6 M. Rizki Mustaqim 69 

7 Claudya Putri 50 

8 Amelia Febrilla 69 

9 Azzahra A. Putri Handayani 75 

10 Nasywa Intan Azzahra 88 

11 Maritza Puteri Tabina 75 

12 Desti Nur Anggraeni  91 

13 Helena Situmeang 72 

14 Zahra Raihanah 75 

15 Moza Calulla M 75 

16 Adi Kencana Jati 50 

17 Radja Zaki Syah 56 

18 Dearma Suntika Putri D 56 

19 Maulana Praza Karyuda 50 

20 Alif Akbar Nouliandri 63 
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LAMPIRAN C.5 Rekapitulasi Hasil Angket Self Confidence dan Tes 

Kemampuan Berpikir Kreatif 

No Nama 
Nilai Angket Self 

Confidence 

Nilai Tes 

Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

1 Muthia Khaira 80 71 

2 Febrina Cahya Kamila 75 63 

3 Pepri Nurul Nadila 91 88 

4 Kartika Firman Utami 68 72 

5 Arif Rahmadi Arsyad 75 72 

6 M. Rizki Mustaqim 68 69 

7 Claudya Putri 70 50 

8 Amelia Febrilla 68 69 

9 Azzahra A. Putri Handayani 75 75 

10 Nasywa Intan Azzahra 91 88 

11 Maritza Puteri Tabina 86 75 

12 Desti Nur Anggraeni  84 91 

13 Helena Situmeang 80 72 

14 Zahra Raihanah 84 75 

15 Moza Calulla M 80 75 

16 Adi Kencana Jati 73 50 

17 Radja Zaki Syah 66 56 

18 Dearma Suntika Putri D 80 56 

19 Maulana Praza Karyuda 66 50 

20 Alif Akbar Nouliandri 68 63 
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LAMPIRAN C.6 Desciptive Statistict 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Angket Self Confidence 20 66 91 76.40 8.088 

Tes Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

20 50 91 69.00 12.299 

Valid N (listwise) 20     
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LAMPIRAN C.7  Normalitas dan Homogenitas 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Angket Self 

Confidence 

Tes Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

N 20 20 

Normal Parameters
a,b

 Mean 42.80 22.05 

Std. Deviation 4.561 3.900 

Most Extreme Differences Absolute .154 .159 

Positive .154 .159 

Negative -.135 -.146 

Test Statistic .154 .159 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 .200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 
 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Nilai Based on Mean 1.341 1 38 .254 

Based on Median 1.089 1 38 .303 

Based on Median and 

with adjusted df 

1.089 1 37.887 .303 

Based on trimmed mean 1.270 1 38 .267 
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LAMPIRAN.8 Hasil Uji Hipotesis 

Hasil Uji Korelasi Product Moment Menggunakan SPSS26 

 
Correlations 

 
Angket Self 

Confidence 

Tes Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

Angket Self Confidence Pearson Correlation 1 .717** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 20 20 

Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Pearson Correlation .717** 1 

Sig. (2-tailed) .000  
N 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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LAMPIRAN D Dokumentasi 

 
Pembukaan memberi informasi pada siswa-siswa tentang penelitian sekaligus 

meminta ketersediannya siswa tersebut 

         
Obeservasi siswa saat belajar kimia materi reaksi redoks 

 
Pembagian angket dan soal kepada siswa 
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Pengisian angket dan soal yang dikerjakan oleh siswa secara individu 
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Penutupan  
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LAMPIRAN E Surat-suart Penelitian 
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