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ABSTRAK 

Indra Fatkullah (2022): Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based 

Learning Berbasis Daily Life Terhadap 

Keterampilan Pemecahan Masalah Siswa Pada 

Materi Koloid  

Penerapan model pembelajaran problem based learning berbasis daily life 

memudahkan siswa mengemukakan gambaran tentang kimia dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan pemecahan 

masalah siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran problem based learning berbasis daily life terhadap keterampilan 

pemecahan masalah siswa pada materi koloid. Penelitian ini dilaksanakan di SMA 

Negeri 12 Pekanbaru kelas XI MIPA pada semester genap Tahun Ajaran 

2021/2022. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, jenis penelitian quasi 

eksperimen dan desain yang digunakan adalah Pretest-Posttest Non-Equivalent 

Control Group Design. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI 

MIPA, sedangkan sampel penelitian ini adalah siswa kelas XI MIPA 2 sebagai kelas 

kontrol dan XI MIPA 6 sebagai kelas eksperimen. Teknik pengumpulan data 

menggunakan soal tes uraian dengan pengolahan data menggunakan uji-t dan uji 

koefisien determinasi. Pada uji-t diperoleh hasil Sig (2-tailed)=0,004 lebih kecil 

dari 0,05 yang berarti ada perbedaan yang signifikan, maka dapat dikatakan H0 

ditolak dan Ha diterima. Untuk uji koefisien determinasi diperoleh nilai (r2)=0,107, 

maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran problem based learning 

berbasis daily life berpengaruh terhadap keterampilan pemecahan masalah siswa 

pada materi koloid sebesar 10.7%.   

 

Kata Kunci : Problem Based Learning, Daily Life, Keterampilan Pemecahan 

Masalah, Koloid  
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ABSTRACT 

Indra Fatkullah, (2022): The Effect of Daily Life Based Problem Based 

Learning Model toward Student Problem Solving 

Skills on Colloid Lesson 

The implementation of Daily Life based Problem Based Learning model eased 

students in expressing an overview of chemistry in daily life, so it was expected to 

increase student problem solving skills.  This research aimed at finding out the 

effect of Daily Life based Problem Based Learning model toward student problem 

solving skills on Colloid lesson.  This research was conducted at the eleventh grade 

of MIPA at State Senior High School 12 Pekanbaru in the second semester of the 

Academic Year of 2021/2022.  Experimental method was used in this research, it 

was a quasi-experimental research with pretest-posttest non-equivalent control 

group design.  All of the eleventh-grade students of MIPA were the population of 

this research, and the samples were the eleventh-grade students of MIPA 2 as the 

control group and the students of MIPA 6 as the experimental group.  Essay test 

question was the technique of collecting data.  Processing the data was done by 

using t-test and determination coefficient test.  In t-test, the result of Sig (2-tailed) 

0.004 was lower than 0.05, and it meant that there was a significant difference, so 

it could be stated that H0 was rejected and Ha was accepted.  Determination 

coefficient test showed the score of r2 0.107, so it could be concluded that Daily 

Life based Problem Based Learning model affected student problem solving skills 

on Colloid lesson 10.7%. 

Keywords: Problem Based Learning, Daily Life, Problem Solving Skills, 

Colloid 
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ّصملخّ 
ّ

(:ّتأثيرّنموذجّالتعليمّبالمشكليّعلىّأساسّالحياةّاليوميةّفىّقدرة2022ّّإندراّفتحّهللا،ّ)
ّالتالميذّعلىّحلّالمشكلةّبمادةّالشبهّالغرويّة

 
يسهل  أن  أن  يتطسع  اليومية  احلياة  أساس  على  ابملشكلي  التعليم  منوذج  تطبيق  إن 

احلياة   ىف  الكيمياء  عن  الوصف  ىف  حل  التالميذ  على  التالميذ  قدرة  يرقي  أن  ويستطيع  اليومية 
اليومية  احلياة  أساس  على  ابملشكلي  التعليم  منوذج  أتثري  معرفة  إىل  البحث  هذا  يهدف  املشكلة. 
العالية  املدرسة  ىف  ابلبحث  الباحث  قام  الغروية.  الشبه  مبادة  املشكلة  حل  على  التالميذ  قدرة  ىف 

علم  بقسم  بكنبارو  عشر  إثنا  وواحد   احلكومية  ألفني  دراسية  سنة  الثاين  الدراسي  للفصل  الكائن 
تصميم  على  التجرييب  الشبه  بنوعي  جتريبية  البحث  منهجية  وعشرين.  وإثنني  وعشرين/ألفني 

القبلي البعدي-االختبار  فجميع    االختبار  البحث  جمتمع  وأما  الضبطي.  ابلفريق  مكافئ  غري  الذى 
الكائن،   علم  بقسم  عشر  احلادى  بقسم  التالميذ  عشر  احلادى  الصف  البحث  عينة  الباحثة  فجعلت 

جتريبيا.   صفا  السادس  الكائن  علم  بقسم  عشر  احلادى  والصف  ضبطيا  صفا  الثاين  الكائن  علم 
ابختبار   البياانت  الباحث  حيلل  مث  إنشائي  اختبار  البياانت  مجع  التقرير.   tوأسلوب  معامل  واختبار 

اختبار   )  أن  tونتيجة  =  -٢سيج.  من  ٤٠.٠٠ذيل(  أصغر  على  ٠.٠٥  وهى  دلت  النتيجة  وهذه   .
اختبار   ونتيجة  مقبولة.  البديلة  والفرضية  مردودة  الصفرية  الفرضية  فصارت  اهلام  الفرق  وجود 

التقرير اليومية   ٠٠.١  ٧=  2r  معامل  احلياة  أساس  على  ابملشكلي  التعليم  أن  الباحثة  فاستخلصت 
مباد املشكلة  حل  على  التالميذ  قدرة  ىف  الغروية  أتثر  الشبه  مخسة  ة  بشولة  عشر  ثالثة  مبدى 

  ىف املائة. وثالثني 
ّّ األساسية: الشبهّّالكلماتّ المشكلة،ّ حلّ علىّ القدرةّ اليومية،ّ الحياةّ بالمشكلي،ّ التعليمّ

ّالغرويّة
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar iBelakang 

Kehidupan manusia itidak iterlepas idari izat ikimia, isemua iaspek dalam 

kehidupan isehari-hari iberhubungan idengan izat ikimia iseperti ipada 

makanan, iminuman, ipakaian, iobat-obatan, ikosmetik, iperalatan irumah 

tangga, kendaraan ibahkan idalam itubuh iterdapat isenyawa ikimia. 

Mempelajari idan imemahami ikonsep iilmu ikimia ibisa imemudahkan 

manusia imelalui ikesehariaannya ikarena idengan iilmu ikimia ibisa 

menyelesaikan ipermasalahan iyang iterjadi idikehidupan isehari-hari. 

Penyelesaian imasalah iadalah ibagian idari iproses iberpikir iyang 

kompleks idan ijuga imerupakan iproses ikognitif itingkat itinggi iyang 

membutuhkan ilebih idari iketerampilan-keterampilan idasar. Keterampilan 

pemecahan imasalah imerupakan isalah isatu ituntutan iketerampilan iabab ike-

21 idan imerupakan isalah isatu ikompetensi ipenting iyang iharus idimiliki 

siswa (Greiff et al., 2013). Keterampilan ipemecahan imasalah imerupakan 

kemampuan dasar seseorang idalam menyelesaikan isuatu imasalah iyang 

melibatkan pemikiran kritis, ilogis, dan sistematis (Jayadiningrat & Ati, 2018). 

Keterampilan memecahkan masalah berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan seseorang idalam  menghadapi suatu ipermasalahan iyang 

dihadapinya ipada kehidupan sehari-hari. 

Kehidupan isehari-hari iatau idaily ilife iadalah iterjadinya ipengulangan 

pekerjaan I   sehingga    imembentuk   isebuah  ibudaya I  (pembiasaan)    idan 



2 

 

 
 

pengalaman idalam iingatan ikemudian imenjadi isatu ikesatuan imembangun 

eksistensi iseorang imanusia inormal idan irutinitas ipembiasaan idalam 

kehidupan isehari-hari (Newman, D. B., & Nezlek, 2019). Dalam pembelajaran 

sains, terutama idalam ipembelajaran ikimia, iyang ibaik iyaitu pembelajaran 

yang menerapkan ipengaplikasian idalam ikehidupan isehari-hari. 

Pembelajaran iberbasis idaily ilife iakan imemudahkan isiswa 

mengemukakan igambaran itentang ikimia idalam ikehidupan isehari-hari. 

Model pembelajaran yang ididuga itepat digunakan iuntuk imengukur iatau 

mengasah keterampilan pemecahan masalah isiswa ipada ikehidupan isehari-

hari iadalah model pembelajaran problem ibased ilearning. Hal iini ididukung 

dengan ipenelitian iyang idilakukan ioleh (Jayadiningrat & Ati, 2018) dan 

penelitian yang dilakukan (Supiadi & Julung, 2016), bahwa ipembelajaran 

problem ibased ilearning idapat imeningkatkan iketerampilan ipemecahan 

masalah isiswa. 

Problem ibased ilearning imerupakan imodel ipembelajaran iyang 

berangkat idari ipemahaman isiswa itentang isuatu imasalah, imenemukan 

alternatif isolusi iatas imasalah, ikemudian imemilih isolusi iyang itepat iuntuk 

digunakan idalam imemecahkan imasalah itersebut (Sumartini, 2016). Model 

pembelajaran problem ibased ilearning imerupakan icara ibelajar iyang 

berpengaruh idi imana isiswa imenggunakan imasalah iotentik isebagai konteks 

untuk ipenyelidikan imendalam itentang iapa iyang imereka butuhkan dan iapa 

yang iperlu imereka iketahui (Kistian & Verawati, 2020). Problem ibased 

learning berbasis daily life harapkan idapat imembantu isiswa idalam 
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menyelesaikan permasalahan ikeseharian, ikarena ipada iproses ipembelajaran 

berbasis idaily life iakan imemudahkan isiswa imengemukakan igambaran 

tentang ikimia dalam ikehidupan isehari-hari, isehingga imembuat isiswa iaktif 

saat ibelajar dan imudah iuntuk imenyelesaikan imasalah iyang iada idalam 

kehidupan sehari-hari. 

Materi ikimia iyang diduga ibisa idigunakan iuntuk imelihat iketerampilan 

pemecahan imasalah isiswa idalam ikehidupan isehari-hari iadalah imateri yang 

mempelajari itentang isuatu ikonsep, ibanyak idijumpai idalam ikehidupan 

sehari-hari, ikemudian imateri iyang ibisa imembuat isiswa imengemukakan 

pemikirannya idari isuatu ipermasalahan iyang idiberikan, isehingga iterjadi 

diskusi isaat iproses ipembelajaran. iSalah isatu imateri iyang isesuai idengan 

kriteria idi iatas iadalah imateri ikoloid. iPada imateri ikoloid imemuat ikonsep 

seperti, ipembuatan ikoloid, ijenis-jenis idan isifat-sifat ikoloid. iSerta ipada 

materi ikoloid imempunyai ikompetensi idasar iyaitu imengelompokkan 

berbagai isistem ikoloid idan imenjelaskan ikegunaan ikoloid idalam kehidupan 

sehari-hari. 

Berdasarkan iwawancara iyang idilakukan ipeneliti idengan iguru ikimia 

SMAN i12 iPekanbaru, imasih ibanyak isiswa iyang ibelum imengenal ikimia 

dalam ikehidupan isehari-hari ihal iini idilihat idari irespon isiswa iyang itidak 

bisa imenjawab ipertanyaan iguru itentang ikimia idalam ikehidupan. 

Keterampilan ipemecahan imasalah isiswa ijuga imasih ikurang, ihal iini ibisa 

dilihat idari ijawaban isiswa iyang imasih ibanyak itidak imemahami 

permasalahan, itidak ibisa imerencanakan ipenyelesaian ikemudian itidak ibisa 
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menyelesaikan ijawaban iatas ipertanyaan idari iguru idan iada ijuga iyang tidak 

bisa imenyimpulkan ijawaban idari ipersoalan iyang idiberikan. 

Disamping iitu iberdasarkan ipenelitian iyang idilakukan ioleh 

Jayadiningrat idan iAti i(2018), di iSMA iNegeri i1 iWeluli ikhususnya idi kelas 

XI iIPA, imenunjukkan iketerampilan ipemecahan imasalah ipada isiswa masih 

rendah, isehingga imasih ibanyak isiswa iyang ibelum ibisa menyelesaikan 

suatu ipermasalahan iyang idiberikan ioleh iguru. iSalah isatu penyebab 

rendahnya iketerampilan ipemecahan imasalah isiswa, iterjadi karena imetode 

pembelajaran iyang iberpusat ipada iguru i(menggunakan imetode iceramah), 

sehingga isiswa itidak iaktif idalam iproses ipembelajaran. iPada ipembelajaran 

problem ibased ilearning iberbasis idaily ilife idapat imembuat ipembelajaran 

berpusat ipada isiswa, isehingga isiswa imenjadi iaktif isaat ibelajar idan idapat 

membantu isiswa imemecahkan imasalah idalam ikehidupan isehari-hari iyang 

telah idiberikan ioleh iguru. 

Berdasarkan ilatar ibelakang imasalah idiatas, idirasa perlu iuntuk 

mengetahui iketerampilan ipemecahan imasalah isiswa ipada imateri ikoloid 

menggunakan imodel ipembelajaran iproblem ibased ibearning iberbasis daily 

life. Maka ipeneliti itertarik iuntuk imelakukan ipenelitian idengan ijudul 

“Pengaruh iModel iPembelajaran iProblem iBased iLearning iBerbasis 

Daily iLife iTerhadap iKeterampilan iPemecahan iMasalah iSiswa iPada 

Materi iKoloid”. 
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B. Penegasan Istilah 

1. Keterampilan Pemecahan Masalah 

Keterampilan ipemecahan imasalah imerupakan ikemampuan idasar 

seseorang idalam imenyelesaikan isuatu imasalah iyang imelibatkan 

pemikiran ikritis, ilogis, idan isistematis (Jayadiningrat & Ati, 2018). 

2. Problem Based Learning 

Pembelajaran iberbasis imasalah imerupakan imodel ipembelajaran 

yang iberangkat idari ipemahaman isiswa itentang isuatu imasalah, 

menemukan ialternatif isolusi iatas imasalah, ikemudian imemilih isolusi 

yang itepat iuntuk idigunakan idalam imemecahkan imasalah itersebut 

(Sumartini, 2016). 

3. Daily Life  

Daily ilife iadalah iterjadinya ipengulangan ipekerjaan isehingga 

membentuk isebuah ibudaya i(pembiasaan) idan ipengalaman idalam 

ingatan ikemudian imenjadi isatu ikesatuan imembangun ieksistensi 

seorang imanusia inormal idan irutinitas ipembiasaan idalam ikehidupan 

sehari-hari (Newman, D. B., & Nezlek, 2019). 

4. Koloid 

Koloid iadalah isuatu icampuran iheterogen iantara idua izat iatau 

lebih idimana ipartikel–partikel izat iyang iberukuran ikoloid i(fase 

terdispersi) itersebar imerata idalam izat ilain i(medium ipendispersi) 

(Sudarmo, 2013). 
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasikan 

masalah sebagai berikut:  

a. Model ipembelajaran iyang isainstifik itidak ibisa imeningkatkan 

keterampilan ipemecahan imasalah isiswa di SMAN 12 Pekanbaru.  

b. Kurangnya iketerampilan ipemecahan imasalah ipada isiswa iseperti 

memahami imasalah, imerencanakan ipenyelesaian, imenyelesaikan 

masalah idan imembuat ikesimpulan. 

c. Siswa ikurang imengenal ikimia idalam ikehidupan isehari-hari. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan iuraian iidentifikasi imasalah, imaka ipeneliti 

imembatasi ipermasalahan isebagai iberikut: 

a. Siswa iyang iditeliti iadalah isiswa ikelas iXI iMIPA isemester igenap 

di iSMA iNegeri i12 iPekanbaru. 

b. Menggunakan imodel ipembelajaran iproblem ibased ilearning 

iberbasis idaily ilife idan imateri iyang idibahas iadalah imateri ikoloid. 

c. Aspek iyang idiukur iadalah iketerampilan ipemecahan imasalah siswa 

yaitu, memahami masalah, menyelesaikan masalah dan melakukan 

pengecekan kembali atau membuat kesimpulan. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan ilatar ibelakang imasalah idiatas, imaka irumusan 

masalah iyang iakan idibahas idalam ipenelitian iini iyaitu: 
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a. Bagaimana iketerampilan ipemecahan imasalah isiswa ipada imateri 

koloid isetelah idiberikan iperlakuan imenggunakan imodel 

pembelajaran iproblem ibased ilearning iberbasis idaily ilife? 

b. Apakah iada ipengaruh imenggunakan imodel ipembelajaran iproblem 

based ilearning iberbasis idaily ilife iterhadap iketerampilan 

pemecahan imasalah isiswa ipada imateri ikoloid? 

D. Tujuan dam Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan irumusan imasalah idiatas, imaka itujuan idalam 

ipenelitian iini iadalah: 

a. Untuk imengetahui iketerampilan ipemecahan imasalah isiswa isetelah 

menggunakan imodel ipembelajaran iproblem ibased ilearning berbasis 

daily ilife. 

b. Untuk imengetahui ipengaruh imodel ipembelajaran iproblem ibased 

learning iberbasis idaily ilife iterhadap iketerampilan ipemecahan 

masalah isiswa ipada imateri ikoloid. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun imanfaat ipenelitian ibagi isiswa, iguru idan ipeniliti isebagai 

berikut: 

a. Bagi iSiswa, idiharapkan ibisa imeningkatkan iketerampilan ipemecahan 

masalah isiswa ipada imateri ikoloid imelalui imodel ipembelajaran 

problem ibased ilearnig iberbasis idaily ilife. 
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b. Bagi iGuru, isebagai ibahan iinformasi icara imeningkatkan 

keterampilan ipemecahan imasalah isiswa. 

c. Bagi iPeneliti, imenambah iwawasan iserta ipengetahuan ipeneliti idalam 

bidang ipenelitian ipendidikan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Keterampilan Pemecahan Masalah 

a. Pengertian Keterampilan Pemecahan Masalah  

Keterampilan ipemecahan imasalah imerupakan ikemampuan 

dasar seseorang idalam imenyelesaikan isuatu imasalah iyang melibatkan 

pemikiran ikritis, ilogis, idan isistematis (Jayadiningrat & Ati, 2018). 

Keterampilan ipemecahan imasalah imerupakan irangkaian iproses 

berpikir iuntuk imenemukan icara iyang itepat idalam imendapatkan 

solusi iterhadap isuatu ipermasalahan (widiasih et al., 2018). 

Keterampilan pemecahan imasalah ijuga idapat didefinisikan isebagai 

keterampilan imengidentifikasi imasalah menggunakan istrategi inon-

automatic isehingga isiswa iakan idapat memecahkan imasalah isendiri 

dan ibekerja idengan ilebih iefektif (Nugroho, 2018). 

b. Indikator Keterampilan Pemecahan Masalah 

Menurut (Polya, 1973) iindikator iketerampilan ipemecahan 

masalah iterdiri idari: 

1) Memahami imasalah, i 

2) Merencanakan ipenyelesaian, i 

3) Menyelesaikan imasalah isesuai irencana, idan i 

4) Melakukan ipengecekan ikembali iterhadap isemua ilangkah
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c. Kelebihan dan Kekurangan Keterampilan Pemecahan Masalah 

Kelebihan ipemecahan imasalah 

1) Mendidik isiswa isecara isistematik. 

2) Mampu imencari iberbagai ijalan ikeluar idari isuatu ikesulitan iyang 

idihadapi. 

3) Belajar imenganalisis isuatu imasalah idari iberbagai iaspek. 

Kelemahan ipemecahan imasalah iyaitu: i 

1) Memerlukan iwaktu iyang icukup ibanyak. i 

2) Jika idi idalam ikelompok ikemampuan ianggotanya iheterogen, maka 

siswa iyang ipandai iakan imendominasi idalam idiskusi, isedangkan 

siswa iyang ikurang ipandai imenjadi ipasif isebagai ipendengar isaja. 

2. Model Pembelajaran Problem Based Learning 

a. Pengertian Problem Based Learning  

Problem based learning imerupakan imodel pembelajaran yang 

berangkat idari ipemahaman isiswa itentang isuatu imasalah, 

menemukan ialternatif isolusi iatas imasalah, ikemudian imemilih isolusi 

yang itepat iuntuk idigunakan idalam imemecahkan imasalah itersebut 

(Sumartini, 2016). 

b. Karakteristik Problem Based Learning 

Menurut (Rusman, 2012), ikarakteristik iproblem ibased ilearning 

sebagai iberikut: 

1) Permasalahan menjadi starting point dalam belajar. 
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2) Permasalahan iyang idiangkat iadalah ipermasalahan iyang iada 

didunia inyata iyang itidak iterstruktur. 

3) Permasalahan membutuhkan perspektif ganda. 

4) Permasalahan, imenantang ipengetahuan iyang idimiliki ioleh siswa, 

sikap, idan ikompetensi iyang ikemudian imembutuhkan identifikasi 

kebutuhan ibelajar idan ibidang ibaru idalam ibelajar. 

5) Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama. 

6) Pemanfaatan isumber ipengetahuan iyang iberagam, 

penggunaannya, idan ievaluasi isumber iinformasi imerupakan 

proses iyang iesensial idalam iproblem ibased ilearning. 

7) Belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif. 

8) Pengembangan iketerampilan iinquiry idan ipemecahan imasalah 

sama ipentingnya idengan ipenguasaan iisi ipengetahuan iuntuk 

mencari isolusi isebuah ipermasalahan. 

9) Keterbukaan proses dalam problem based learning meliputi sintesis 

dan intergrasi dari sebuah proses belajar. 

10) Problem ibased ilearning imelibatkan ievaluasi idan ireview 

pengalaman isiswa idan iproses ibelajar. 

c. Tujuan Pembelajaran Problem Based Learning 

Tujuan Pembelajaran problem based learning yaitu:  

1) Membantu isiswa imengembangkan ikemampuan iberpikir, 

memecahkan imasalah, idan iketerampilan iintelektual. i 
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2) Melibatkan isiswa isecara iaktif idalam iproses ipembelajaran imelalui 

pengalaman inyata iatau isimulasi isehingga iia idapat imandiri 

(Haryati, 2017). 

d. Langkah-Langkah Pembelajaran Problem Based Learning 

Langkah-langkah pembelajaran problem based learning terdiri dari 

beberapa tahap, yaitu: 

Tahap 1: Orientasi siswa pada masalah  

Guru imenjelaskan itujuan ipembelajaran isecara ijelas, 

memotivasi terhadap ipelajaran, idan imenjelaskan iapa iyang 

diharapkan iuntuk dilakukan isiswa. iGuru imemberikan ipenjelasan 

kepada imereka tentang iproses idan iprosedur ipembelajaran iini secara 

terperinci iyang meliputi: 

1) Tujuan iutama idari ipembelajaran iadalah itidak iuntuk mempelajari 

isejumlah ibesar iinformasi, iakan itetapi ilebih kepada ibelajar 

ibagaimana imenjadi ipelajar iyang imandiri idan percaya idiri. 

2) Masalah iatau ipertanyaan iyang idiselidiki iadalah imasalah iyang 

kompleks, imemiliki ibanyak ipenyelesaian idan isering ikali saling 

bertentangan. iSelama ipenyelidikan, isiswa iakan ididorong iuntuk 

mengajukan ipertanyaan idan imencari iinformasi. I 

3) Guru iakan ibertindak isebagai ipembimbing iyang imenyediakan 

bantuan, isedangkan isiswa iberusaha iuntuk ibekerja imandiri atau 

bersama itemannya. I 
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Tahap 2: Mengorganisasikan siswa untuk belajar i 

Pembelajaran iini imembutuhkan ipengembangan iketerampilan 

siswa. Oleh ikarena iitu, imereka ijuga imembutuhkan ibantuan iuntuk 

merencanakan ipenyelidikan imereka idan itugas-tugas ipelaporan, yang 

meliputi: 

1) Kelompok ibelajar, imengorganisasikan isiswa ike idalam kelompok 

belajar. iPembelajaran iini iharus idisesuaikan idengan tujuan iyang 

ditetapkan iguru iuntuk iproyek itertentu. i 

2) Perencanaan ikooperatif, isetelah isiswa idiorientasikan ikepada 

situasi imasalah idan itelah imembentuk ikelompok ibelajar, iguru dan 

siswa iharus imenyediakan iwaktu iyang icukup iuntuk menyediakan 

sub ipokok ibahasan iyang ispesifik, itugas-tugas penyelidikan idan 

jadwal iwaktu. i 

Tahap 3: Membimbing penyelidikan individual/kelompok 

Membimbing iproses ipenyelidikan idapat idilakukan isecara 

mandiri maupun ikelompok. iTeknik ipenyelidikannya imeliputi: i 

1) Pengumpulan idata idan ieksperimen  

Guru imendorong isiswa iuntuk mengumpulkan data idan 

melaksanakan ieksperimen iyang sesungguhnya isampai mereka 

benar-benar imemahami idimensi-dimensi isituasi imasalah. 

Tujuannya iadalah iagar isiswa mengumpulkan icukup iinformasi 

untuk imenciptakan idan membangun iide imereka isendiri. 
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2) Berhipotesis, imenjelaskan, idan imemberikan ipemecahan 

Guru imendorong isiswa iuntuk mengeluarkan semua iide idan 

menerima isepenuhnya iide tersebut. iSelanjutnya guru imengajukan 

pertanyaan iyang membuat isiswa memikirkan kelayakan ihipotesis 

dan pemecahan mereka iserta itentang ikualitas informasi iyang itelah 

mereka kumpulkan. Guru isecara iterus-menerus imenunjang idan 

memodelkan ipertukaran iide isecara bebas dan imendorong mengkaji 

lebih idalam imasalah itersebut ijika dibutuhkan. Selain itu, iguru juga 

membantu imenyediakan ibantuan yang dibutuhkan isiswa. 

Tahap 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Guru imeminta beberapa ikelompok iuntuk mempresentasikan 

hasil pemecahan imasalah idan imembantu isiswa iyang imengalami 

kesulitan. Kegiatan iini iberguna iuntuk mengetahui ihasil pemahaman 

dan penguasaan isiswa iterhadap imasalah iyang berkaitan idengan 

materi yang idipelajari. 

Tahap 5: Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah i 

Guru imembantu isiswa imenganalisis idan imengevaluasi iproses 

berpikir imereka, idi isamping iketerampilan ipenyelidikan idan 

keterampilan iintelektual iyang imereka igunakan. iSelama itahap iini, 

guru imeminta isiswa iuntuk imelakukan imembangun ikembali 

pemikiran idan iaktifitas imereka iselama itahap-tahap ipembelajaran 

yang itelah idilewatinya (Nurdyansyah & Eni Fariyatul Fahyun, 2016). 
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e. Kelebihan dan Kekurangan Problem Based Learning 

Sanjaya (2009), mengidentifikasi ikelebihan idan ikelemahan 

pembelajaran iproblem ibased ilearning isebagai iberikut: i\ 

1) Kelebihan i 

a) Pemecahan imasalah i(problem isolving) imerupakan iteknik yang 

cukup ibagus iuntuk ilebih imemahami iisi ipelajaran; i 

b) Pemecahan imasalah i(problem isolving) idapat imenantang 

kemampuan isiswa iserta imemberikan ikepuasan iuntuk 

menemukan ipengetahuan ibaru ibagi isiswa; i 

c) Pemecahan imasalah i(problem isolving) idapat imeningkatkan 

aktivitas ipembelajaran isiswa; i 

d) Pemecahan imasalah i(problem isolving) idapat imembantu siswa 

bagaimana imentransfer ipengetahuan imereka iuntuk memahami 

masalah idalam ikehidupan inyata; i 

e) Pemecahan imasalah i(problem isolving) idapat imembantu siswa 

untuk imengembangkan ipengetahuan ibarunya idan bertanggung 

jawab idalam ipembelajaran iyang imereka lakukan. 

f) Pemecahan imasalah i(problem isolving) ibisa imemperlihatkan 

kepada isiswa ibahwa isetiap imata ipelajaran, ipada idasarnya 

merupakan icara iberpikir, idan isesuatu iyang iharus dimengerti 

oleh isiswa, ibukan ihanya isekedar ibelajar idari iguru iatau dari 

buku-buku isaja; i 
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g) Pemecahan imasalah i(problem isolving) idianggap ilebih 

menyenangkan idan idisukai isiswa; i 

h) Pemecahan imasalah i(problem isolving) idapat mengembangkan 

kemampuan isiswa iuntuk iberpikir ikritis dan imengembangkan 

kemampuan imereka iuntuk menyesuaikan idengan ipengetahuan 

baru; i 

i) Pemecahan imasalah i(problem isolving) idapat imemberikan 

kesempatan ipada isiswa iuntuk imengaplikasikan ipengetahuan 

yang imereka imiliki idalam idunia inyata; i 

j) Pemecahan imasalah i(problem isolving) idapat mengembangkan 

minat isiswa iuntuk isecara iterus-menerus belajar isekalipun 

belajar ipada ipendidikan iformal itelah berakhir. 

2) Kekurangan  

a) IManakala isiswa itidak imemiliki iminat iatau itidak mempunyai 

ikepercayaan ibahwa imasalah iyang idipelajari dapat idipecahkan, 

imaka imereka iakan imerasa ienggan iuntuk mencoba; 

b) Keberhasilan istrategi ipembelajaran imelalui iproblem isolving 

membutuhkan icukup iwaktu iuntuk ipersiapan; i 

c) Tanpa ipemahaman imengapa imereka iberusaha iuntuk 

memecahkan imasalah iyang isedang idipelajari, imaka imereka 

tidak iakan ibelajar iapa iyang imeraka iingin ipelajari (Sutirman, 

2013). 
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3. Kimia Berbasis Daily Life 

a. Pengertian Kimia Berbasis Daily Life 

Daily ilife ibermakna irutinitas iyaitu iterjadinya ipengulangan 

pekerjaan isehingga imembentuk isebuah ibudaya i(pembiasaan) idan 

pengalaman idalam iingatan ikemudian imenjadi isatu ikesatuan 

membangun ieksistensi iseorang imanusia inormal (Newman, D. B., & 

Nezlek, 2019). Singh menyatakan ibahwa irutinitas idan ipembiasaan 

dalam ikehidupan isehari-hari erat idengan ibahan ikimia, ibaik ikimia 

alami imaupun ibuatan. 

Kimia isehari-hari iadalah itentang iinteraksi kimia idengan 

kehidupan isehari-hari, iminat, imasalah idan iaktivitas siswa idisebut 

juga ikimia idunia inyata iatau ikimia sains iotentik. Cara iuntuk 

mengaitkan ikimia isehari-hari dengan ikurikulum isekolah idan dengan 

minat isiswa isekolah imenengah iadalah idengan imenggunakan imedia 

atau ibahan iajar iyang iada idalam ikehidupan isehari-hari iatau ibisa 

memberikan icontoh ikimia idalam ikehidupan isehari-hari iyang 

melibatkan isiswa. 

Benda isehari-hari iyang ikita igunakan idapat menjadi ititik iawal 

iuntuk imenyelidiki ikimia iatau isains iyang terlibat, contonya itermasuk 

ikendaraan, ielektronik, energi dan lain-lain (Childs, P. E., Hayes, S. M., 

& O’Dwyer, 2015).   
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b. Pentingnya Kimia Berbasis Daily Life 

Pentingnya iberhubungan idengan ikehidupan isehari-hari idalam 

proses ipengajaran iterutama idalam ipengajaran isains, isangat 

ditekankan isaat imata ipelajaran iberlansung, isangat irendah isekali 

guru idan isiswa iyang imenghubungkan isains idengan ikehidupan 

sehari-hari, ioleh ikarena itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari 

tampaknya imudah iuntuk idibangun iapalagi imengingat pentingnya 

berhubungan idengan ikehidupan isehari-hari, idalam memahami imata 

pelajaran isangat idipertimbangkan. iMata ipelajaran kimia imerupakan 

bidang iilmu ikrusial iyang iditerapkan idisemua bidang ikehidupan. 

Faktanya ibahwa isiswa itidak idapat isepenuhnya memahami ikimia. 

Meskipun itelah iberkembang idalam ikehidupan kita. I 

Guru iIPA imemiliki iperan ipenting idalam ipemahaman isiswa 

terhadap imata ipelajaran ikimia idan imengembangkan isikap ipositif 

terhadap ikimia. iMenekankan iperan ikhusus idalam ikehidupan sehari-

hari isiswa idan imengasosiasikan imata ipelajaran idengan kehidupan 

sehari-hari (Uğraş, M., Aydemir, S., & Asiltürk, 2017). I 

Jadi itujuan imendasar idari ikajian iyang idilakukan imengenai hal 

yang iberhubungan idengan ikehidupan isehari-hari iadalah iuntuk 

menentukan tingkatan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 

Selain iitu, idalam ikajian itersebut iterdapat ipraktik iyang menyangkut 

pandangan itentang imengaitkan ikonsep, imenentukan tingkat 

penggunaan iatau ipenerapan ikonsep idalam ikehidupan sehari-hari dan 
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pernyataan iyang imengaitkan ikonsep itersebut dengan iperistiwa 

kehidupan isehari-hari. 

c. Manfaat Kimia Berbasis Daily Life 

Menerapkan itopik ikimia ike idalam ikehidupan isehari-hari iakan 

imemberikan imanfaat isebagai iberikut:  

1) Memberikan imotivasi iyang ibaik ikepada isiswa.  

2) Memastikan ibahwa imereka imemahami iimformasi ilebih ibaik 

dengan imenerapkannya ipada isituasi iyang iberbeda. I 

3) Meningkatkan itingkat iadaptasi imereka idalam idaily ilife idan 

memimpin ihidup iyang ibahagia idan imeningkatkan ikesadaran 

tentang ilingkungan (Ismail, K et al., 2015).  

4) Dapat imeningkatkan ikesiapan ibelajar imandiri idan imengubah 

pola ipikir itentang ikeadaan iinformasi ikimia. 

5) Pembelajaran iberbasis ikimia idalam ikehidupan isehari-hari 

mewujudkan iaksi idan iramah ilingkungan imenuju ikomunitas 

yang iberkelanjutan. I 

6) Pembelajaran isains iberbasis ikehidupan isehari-hari idapat 

membantu isiswa idan iguru imembangun atau menerapkan ilmu 

kimia idalam ikehidupan isehari-hari (Ormanci, Ü., & Çepni, 2018). 

4. Koloid  

a. Koloid Dalam Kehidupan Sehari-hari 

Konsep ikoloid ibanyak iditerapkan idalam ikehidupan isehari-hari 

mulai idari ibidang ikosmetik, iKesehatan, iindustri, ifarmasi idan ilain-
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lain. iContoh ipenerapan ikonsep ikoloid idalam ikehidupan isehari-

sehari isebagai berikut: 

1) Bidang Kosmetik  

Bidang ikosmetik, iberbagai ibahan ikosmetik iberupa cair 

dibuat iberupa ikoloid iuntuk imenjaga ikestabilan. iContohnya 

seperti, ipembersih imuka, ipewangi ibadan iberbentuk isprey, 

semprot irambut, ijell iuntuk irambut idan ilain-lain. 

2) Bidang Kesehatan 

Bidang ikesehatan, isalah isatu ipenerapan ikonsep koloid iyaitu 

sebagai imesin ipencuci idarah. iMenggunakan iproses dialisis dengan 

alat idialisator iuntuk imemisahkan ipartike-partikel koloid idan izat 

terlarut. 

3) Bidang Industri 

Bidang iindustri, ipenerapan ikonsep ikoloid ipada sabun dan 

detergen. iDalam ipencucian imenggunakan isabun iatau detergen, 

sabun iatau idetergen iberfungsi isebagai iemulgator. i 

4) Bidang Industri Farmasi 

Banyak iobat-obatan iyang idikemas idalam ibentuk ikoloid 

agar istabil iatau itidak imudah irusak. iContohnya iseperti, iobat 

dalam ibentuk isirup, isuntikan. 

5) Bidang Industri Bahan Makanan  

Bidang iindustri, ibahan imakanan ibanyak menggunakan 

konsep  ikoloid  iuntuk  imenjaga  ikestabilan ibahan makanan seperti, 
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keju, imentega ijelly idan ilain-lain. 

6) Industri iTekstil 

Menggunakan ikonsep ikoloid ipada iproses ipencelupan ibahan 

(untuk ipewarnaan) iagar idaya iserapnya itinggi isehingga idapat 

melekat ipada itekstil. 

b. Pengertian Koloid 

Koloid adalah suatu campuran heterogen antara dua zat atau lebih 

dimana partikel–partikel zat yang berukuran koloid (fase terdispersi) 

tersebar merata dalam zat lain (medium pendispersi) (Sudarmo, 2013). 

Thomas iGraham ibanyak imempelajari itentang ikecepatan difusi 

(gerak) ipartikel imateri isehingga iia idapat imerumuskan ihukum 

tentang idifusi idari ipengamatannya, iternyata igerakan ipartikel izat 

dalam ilarutan iada iyang icepat idan ilambat. iUmumnya iyang berdifusi 

cepat iadalah izat iberupa ikristal isehingga idisebut kristaloid, yang 

lambat iberdifusi idisebabkan ioleh ipartikelnya mempunyai idaya tarik 

(perekat) isatu isama ilain, iseperti iini idisebut koloid i(bahasa yunani, 

cola = perekat).  

Kecepatan idifusi imenurut iGraham ibergantung ipada imassa 

partikel, imakin ibesar imassa imakin ikecil ikecepatannya. iMassa iada 

hubungannya idengan iukuran ipartikel, iyang imassanya ibesar iakan 

besar ipula iukuran ipartikelnya. iBerdasarkan iukuran ipartikel, 

campuran idapat idibagi imenjadi itiga igolongan, iyaitu ilarutan isejati, 

koloid, idan isuspensi ikasar. I 
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Karena iukuran ipartikelnya iamat ikecil, imaka ikoloid itidak 

dapat disaring idengan ikertas isaring ibiasa idan ifilter iporselin, tetapi 

dapat dengan ifilter iultra iatau ikolodium, ikarena ipori-porinya ilebih 

kecil. 

Tabel II.1 Ukuran Pori-Pori Saringan 

Macam Saringan Diameter 

Kertas saring 2000-10.000 nm 

Filter porselin 100 nm 

Filter ultra (kolodion) 1 nm 

 

Ada idua icara iterbentuknya ipartikel ikoloid, iyaitu: 

1) Dari ibeberapa isenyawa ibermolekul ibesar, iyaitu isatu imolekul 

menjadi isatu ipartikel ikoloid. 

2) Satu ipartikel ikoloid iterbentuk idari igabungan i(agregat) ibanyak 

partikel ikecil, yang ibergabung iitu imungkin idalam ibentuk 

molekul, iion, iatau iatom. I 

Dari isegi ibentuknya, ipartikel ikoloid idapat iberupa ilembaran 

(laminar), iscrat i(febrilar), idan ibutiran i(korpuskular). iKoloid iyang 

terbentuk idengan icara irekristalisasi imempunyai ibentuk isesuai 

dengan istruktur ikristalnya, itetapi ibila idibuat idengan imemecah atau 

menggerus ipartikel ibesar iakan iterbentuk iacak iatau iberaneka ragam 

(Syukri, 1999). 

c. Penggolongan Koloid 

Koloid idapat iterbagi iatas ikoloid idispersi idan ikoloid iasosiasi. 

1) Koloid idispersi iadalah ikoloid iyang ipartikelnya itidak idapat ilarut 

secara iindividu idalam imedium, iyang iterjadi ihanyalah   
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penyebaran i(dispersi) ipartikel itersebut, iyang itermasuk ikelompok 

ini iadalah ikoloid imikromolekul, iagregat imolekul, idan iagregat 

atom. 

2) Koloid iasosiasi imerupakan ikoloid iyang iterbentuk idari igabungan 

(asosiasi) ipartikel ikecil iyang ilarut idalam imedium, icontohnya 

koloid iFe(OH)3. 

Suatu ikoloid imemiliki idua ifasa iyang iberbeda, iberbentuk igas 

gas, cair, atau padat. Pengertian fasa idisini itidak isama idengan wujud, 

karena iwujud isama itetapi ifasanya iberbeda. iSuatu ikoloid mempunyai 

fasa iberbeda idengan iair iwalaupun ikeduanya icair. Oleh karena iitu 

suatu ikoloid iselalu imempunyai ifasa iterdispersi idan fasa pendispersi 

mirip idengan ipelarut ipada isuatu ilarutan. iBerdasarkan fasa 

terdispersinya idan ifasa ipendispersinya, ikoloid idisebut ijuga disperse 

koloid iyang idapat idibagi iatas idelapan ijenis. 

Tabel II.2. Jenis Sistem Dispersi Koloid 
Fasa 

terdispersi 

Fasa 

pendispersi 

Nama Contoh 

Gas 

Gas 

Cair 

Cair 

Cair 

Padat 

Padat 

Padat 

Cair 

Padat 

Gas 

Cair 

Padat 

Gas 

Cair 

Padat 

Buih 

Busa 

Aerosol cair 

Emulsi 

Emulsi padat (gel) 

Aerosol padat 

Sol (suspensoid) 

Sol padat 

Busa sabun, busa air 

Batu apung, karet busa 

Karet 

Susu 

Mentega 

Asap, abu 

Cat 

Zat warna dalam kaca 

 

Dapat idilihat iinteraksi ifasa iterdispersi idengan ifasa ipendispersi 

(medium), ikoloid idapat ipula idibagi iatas ikoloid iliofil idan iliofob.  
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a) Koloid iliofil imerupakan ikoloid iyang isuka iberikatan idengan 

mediumnya isehingga isulit idipisahkan iatau isangat istabil. iJika 

mediumnya iair idisebut ikoloid ihidrofil, iyaitu isuka iair. i 

b) Koloid iliofob iadalah ikoloid iyang itidak imenyukai imediumnya 

sehingga icenderung imemisah, idan iakibatnya itidak istabil. iBila 

mediumnya iair idisebut ikoloid ihidrofob i(tidak isuka iair). 

d. Sifat-Sifat Koloid 

Koloid iadalah isuatu icampuran isehingga isifatnya iada iyang 

sama idan iada iyang iberbeda idengan ilarutan. iSifat ikhusus ikoloid 

timbul iakibat ipartikelnya iyang ilebih ibesar idari ipada ipartikel 

larutan. iSifat iitu iadalah isebagai iberikut. I 

1) Sifat koligatif i 

Koloid iyang ibanyak idibicarakan iadalah idalam medium 

cair. Dalam isistem iini, iunit iterkecil ifasa iterdispersi iadalah 

partikel dalam ibentuk imolekul iatau iagregat. iPartikel iini 

mempengaruhi sifat imedium isehingga ikoloid imempunyai isifat 

koligatif. iSifat koligatif iitu iadalah ikenaikan ititik ididih, 

penurunan ititik ibeku, penurunan itekanan iuap, idan itekanan 

osmosis. iSifat ikoligatif berguna iuntuk imenghitung ijumlah mol 

atau ikonsentrasi ipartikel koloid. 

2) Sifat optik i 

Ukuran ikoloid iagak ibesar, imaka icahaya iyang melewatinya 

akan idipantulkan. iArah ipantulan iitu itidak iteratur karena ipartikel 
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tersebar isecara iacak isehingga ipantulan icahaya itu iberhamburan 

kesegala iarah, iyang idisebut iefek ityndall. 

3) Sifat kinetik 

Sebagai ipartikel iyang ibebas idalam imediumnya, ipartikel 

koloid iselalu ibergerak ike isegala iarah. iGerakannya iselalu lurus 

dan iakan ipatah ibila ibertabrakkan idengan ipartikel ilain. 

Gerakkan iitu idisebut igerakkan iBrown. iGerakkan iBrown 

menunjukkan ibahwa ipartikel ikoloid iberdifusi ilambat (Syukri, 

1999). 

4) Adsorpsi 

Penempelan iizat iasing ipada ipermukaan isuatu ipartikel 

koloid disebut iadsorpsi. iZat-zat iteradsorpsi idapat iterikat ikuat 

membentuk ilapisan iyang itebalnya itidak ilebih idari isatu iatau dua 

pertikel. iBanyaknya iza itasing iyang idapat idiadsorpsi tergantung 

pada iluas ipermukaan ipartikel ikoloid. 

5) Kestabilan dan Koagulasi Koloid 

Suatu isistem ikoloid idapat ibersifat istabil. iKestabilan iini 

disebabkan ioleh iadanya imuatan ilstrik ipada ipermukaan partikel 

koloid. iMuatan ilistrik ipada ipartikel ikoloid iberasal idari iion atau 

medium iyang iteradsorpsi ipada ipermukaan ikoloid. 

Penetralan imuatan ipartikel ikoloid imenyebabkan terjadinya 

penggabungan ipartikel-partikel ikoloid imenjadi isuatu agregat 

yang isangat ibesar iakibat igaya ikohesi iantar ipartikel koloid. 
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Proses ipembentukan iagregat ipartikel-partikel ikoloid hingga 

mencapai iukuran ipartikel isuspense ikasar idinamakan koagulasi 

atau ipenggumpalan idisperse ikoloid (Sunarya, 2012). 

B. Penelitian yang relevan  

a. Penelitian yang dilakukan (Jayadiningrat & Ati, 2018) 

Menyimpulkan ibahwa ipenerapan imodel ipembelajaran iproblem 

based ilearning idapat imeningkatkan iketerampilan imemecahkan masalah 

pada imata ipelajaran ikimia idi ikelas iXI iIPA iSMAN i1 iWeluli. 

b. Penelitian yang dilakukan (Supiadi & Julung, 2016)  

Menyimpulkan ibahwa imodel iPBL isecara isignifikan meningkatlan 

kemampuan ipemecahan imasalah isiswa idan ihasil ibelajar ikognitif ipada 

siswa i idi ikelas iXI iIPA i1 iPanca iSetya iSintang. 

c. Penelitian yang dilakukan (Arif., Maya Istyadji., & Syahmani, 2018) 

Menyimpulkan ibahwa itidak iada iperbedaan ikemampuan 

pemecahan imasalah ianatara isiswa iyang ibelajar imenggunakan imodel 

PBL iberbantuan idiskusi idaring idengan isiswa imenggunakan imodel 

PBL ipada imateri ilarutan ipenyangga. 

C. Konsep Operasional 

1. Rancangan Penelitian  

Terdapat idua variabel iyang iakan idianalisis hubungannya pada 

penelitian ini, iyaitu ivariabel ibebas i(variabel X) idan ivariabel iterikat 

(Variabel iY), idimana imodel ipembelajaran problem based ilearning 
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berbasis idaily ilife isebagai ivariabel ibebas i(variabel iX), sedangkan 

keterampilan ipecahan imasalah isebagai ivariabel iterikat (variabel Y).  

a. Model Pembelajaran Problem Based Learning Berbasis Daily Life 

(Variabel X) 

Problem iBased iLearning imerupakan imodel ipembelajaran 

iyang berangkat idari ipemahaman isiswa itentang isuatu imasalah, 

imenemukan alternatif isolusi iatas imasalah, memilih isolusi iyang 

itepat untuk idigunakan idalam imemecahkan imasalah itersebut 

(Sumartini, 2016).  

Daily ilife bermakna rutinitas iyaitu iterjadinya ipengulangan 

pekerjaan isehingga imembentuk isebuah ibudaya i(pembiasaan) idan 

pengalaman dalam ingatan kemudian menjadi satu kesatuan 

membangun eksistensi seorang manusia normal idan irutinitas 

ipembiasaan idalam ikehidupan sehari-hari (Newman, D. B., & Nezlek, 

2019). 

b. Keterampilan Pemecahan Masalah (Variabel Y) 

Keterampilan ipemecahan imasalah imerupakan ikemampuan 

idasar seseorang idalam imenyelesaikan isuatu imasalah iyang 

imelibatkan pemikiran ikritis, ilogis, idan isistematis (Jayadiningrat & 

Ati, 2018).  

Pada penelitian ini, untuk melihat perbedaan perlakuan dalam 

proses pembelajaran antara kelas kontrol dan kelas eksperimen dapat 

dilihat pada Tabel II.3. 
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Tabel II.3. Langkah Pembelajaran Kelas Kontrol dan Kelas  

Eksperimen 

Pertemuan Kedua 2x35 Menit 

Langkah 

Pembelajaran 
Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Alokasi 

Waktu 

pendahuluan • Guru membuka 

pertemuan dengan 

salam pembuka dan 

berdoa untuk memulai 

pembelajaran. 

• Guru memeriksa 

kehadiran siswa dan 

mengkondisikan kelas. 

• Guru membuka 

pertemuan dengan salam 

pembuka dan berdoa 

untuk memulai 

pembelajaran. 

• Guru memeriksa 

kehadiran siswa dan 

mengkondisikan kelas 

5 Menit 

Kegiatan Inti Tahap 1: Orientasi pada 

Masalah 

• Guru mengaitkan 

materi pembelajaran 

yang akan dilakukan 

dengan pengalaman 

siswa. 

• Guru mengingatkan 

kembali materi 

prasyarat yaitu larutan 

dan campuran. 

• Guru memberikan 

motivasi kepada siswa. 

• Guru memberitahukan  

materi pelajaran yang 

akan dibahas yaitu 

mengenai pengertian 

koloid, klasifikasi 

koloid, penggunaan 

koloid. 

• Guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik 

yang diperlukan, 

pengajuan masalah. 

• Guru memberitahukan 

tentang standar 

kompetensi, 

kompetensi dasar, 

indikator pada 

pertemuan yang  

berlangsung. 

• Guru menjelaskan 

langkah-langkah 

model pembelajaran 

problem based 

learning. 

• Guru mengajukan 

beberapa 

permasalahan agar 

Tahap 1: Orientasi pada 

Masalah 

• Guru mengaitkan materi 

pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan 

pengalaman siswa. 

• Guru mengingatkan 

kembali materi prasyarat 

yaitu larutan dan 

campuran. 

• Guru mengaitkan materi 

pembelajaran dalam 

kehidupan sehari-hari, 

seperti jenis-jenis koloid 

yaitu tinta, asap, cat, 

debu dan sebagainya. 

• Guru memberitahukan  

materi pelajaran yang 

akan dibahas yaitu 

mengenai pengertian 

koloid, klasifikasi 

koloid, penggunaan 

koloid. 

• Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, 

menjelaskan logistik 

yang diperlukan, 

pengajuan masalah. 

• Guru memberitahukan 

tentang standar 

kompetensi, kompetensi 

dasar, indikator pada 

pertemuan yang  

berlangsung. 

• Guru menjelaskan 

langkah-langkah model 

pembelajaran problem 

based learning berbasis 

daily life. 

60 

Menit 
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Pertemuan Kedua 2x35 Menit 

Langkah 

Pembelajaran 
Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Alokasi 

Waktu 

merangsang siswa 

untuk menimbulkan 

beberapa pertanyaan 

kepada siswa 

kemudian siswa 

mencoba memecahkan 

permasalahan tersebut. 

• Guru mengajukan 

beberapa permasalahan 

dalam kehidupan sehari-

hari agar merangsang 

siswa untuk 

menimbulkan beberapa 

pertanyaan kepada siswa 

kemudian siswa 

mencoba memecahkan 

permasalahan tersebut 

Tahap 2: 

Mengorganisasikan siswa 

untuk belajar 

• Guru membagi siswa 

menjadi beberapa 

kelompok 

• Guru membantu siswa 

dalam membatasi dan 

mengorganisasikan 

tugas belajar yang 

terkait, pengertian 

koloid, klasifikasi 

koloid, dan 

penggunaan kolid. 

Tahap 2: 

Mengorganisasikan siswa 

untuk belajar 

• Guru membagi siswa 

menjadi beberapa 

kelompok 

• Guru membantu siswa 

dalam membatasi dan 

mengorganisasikan 

tugas belajar yang 

terkait, pengertian 

koloid, klasifikasi 

koloid, dan penggunaan 

kolid. 

Tahap 3: Membimbing 

penyelidikan 

individual/kelompok 

• Guru memberikan 

bahan ajar kepada 

siswa untuk menjawab 

permasalahan tersebut. 

• Siswa mengamati 

bahan ajar yang 

diberikan oleh guru. 

• Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

mengidentifikasi 

sebanyak mungkin 

masalah-masalah 

dengan bahan ajar, 

kemudian salah 

satunya dipilih dan 

dirumuskan dalam 

bentuk hipotesis 

(jawaban sementara 

atas pertanyaan 

masalah). 

• Guru juga memberi 

kesempatan kepada 

Tahap 3: Membimbing 

penyelidikan 

individual/kelompok 

• Guru memberikan bahan 

ajar yang berbasis daily 

life kepada siswa untuk 

menjawab permasalahan 

tersebut. 

• Siswa mengamati bahan 

ajar yang diberikan oleh 

guru. 

• Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

mengidentifikasi 

sebanyak mungkin 

masalah-masalah dengan 

bahan ajar, kemudian 

salah satunya dipilih dan 

dirumuskan dalam 

bentuk hipotesis 

(jawaban sementara atas 

pertanyaan masalah). 

• Guru juga memberi 

kesempatan kepada 

siswa untuk 
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Pertemuan Kedua 2x35 Menit 

Langkah 

Pembelajaran 
Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Alokasi 

Waktu 

siswa untuk 

mengumpulkan 

informasi sebanyak-

banyaknya untuk 

membuktikan benar 

atau tidaknya hipotesis 

tersebut. 

• siswa mengolah 

informasi yang sudah 

didapatkan dari 

berbagai sumber untuk 

membuktikan benar 

atau tidaknya hipotesis 

tersebut. 

mengumpulkan 

informasi sebanyak-

banyaknya untuk 

membuktikan benar atau 

tidaknya hipotesis 

tersebut. 

• siswa mengolah 

informasi yang sudah 

didapatkan dari berbagai 

sumber untuk 

membuktikan benar atau 

tidaknya hipotesis 

tersebut. 

Tahap 4: 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

• Siswa 

mengkomunikasikan 

mengenai informasi-

informasi yang 

mereka ketahui. 

• Salah satu perwakilan 

dari kelompok 

membuktikan 

hipotesis yang telah 

dirumuskan benar atau 

tidak dari berbagai 

informasi yang telah 

didapatkan 

Tahap 4: Mengembangkan 

dan menyajikan hasil karya 

• Siswa 

mengkomunikasikan 

mengenai informasi-

informasi yang mereka 

ketahui. 

• Salah satu perwakilan 

dari kelompok 

membuktikan hipotesis 

yang telah dirumuskan 

benar atau tidak dari 

berbagai informasi yang 

telah didapatkan 

 

Tahap 5: Menganalisis 

dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

• Guru memperbaiki 

jawaban siswa yang 

kurang tepat. 

• Guru menyimpulkan 

semua pertanyaan 

yang di tanyakan 

siswa. 

• Guru menyimpulkan 

hasil diskusi 

Tahap 5: Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

• Guru memperbaiki 

jawaban siswa yang 

kurang tepat. 

• Guru menyimpulkan 

semua pertanyaan yang 

di tanyakan siswa. 

• Guru menyimpulkan 

hasil diskusi 

Penutup  • Siswa diberikan tugas 

membuat laporan hasil 

diskusi. 

• Siswa berdoa untuk 

menutup 

pembelajaran. 

• Siswa diberikan tugas 

membuat laporan hasil 

diskusi. 

• Siswa berdoa untuk 

menutup pembelajaran 

5 menit 
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Pertemuan Ketiga 2x35 Menit 

Langkah 

Pembelajaran 
Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Alokasi 

Waktu 

pendahuluan • Guru membuka 

pertemuan dengan 

salam pembuka dan 

berdoa untuk memulai 

pembelajaran. 

• Guru memeriksa 

kehadiran siswa dan 

mengkondisikan kelas. 

• Guru membuka 

pertemuan dengan 

salam pembuka dan 

berdoa untuk memulai 

pembelajaran. 

• Guru memeriksa 

kehadiran siswa dan 

mengkondisikan kelas 

5 Menit 

Kegiatan Inti Tahap 1: Orientasi pada 

Masalah 

• Guru mengaitkan 

materi pembelajaran 

yang akan dilakukan 

dengan pengalaman 

siswa. 

• Guru mengingatkan 

kembali materi 

sebelumnya yaitu, 

pengertian koloid, 

klasifikasi koloid, 

penggunaan koloid 

• Guru memberikan 

motivasi kepada siswa. 

• Guru memberitahukan  

materi pelajaran yang 

akan dibahas yaitu 

mengenai sistem 

koloid dan sifat-sifat 

koloid. 

• Guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik 

yang diperlukan, 

pengajuan masalah. 

• Guru memberitahukan 

tentang standar 

kompetensi, 

kompetensi dasar, 

indikator pada 

pertemuan yang  

berlangsung. 

• Guru menjelaskan 

langkah-langkah 

model pembelajaran 

problem based 

learning. 

• Guru mengajukan 

beberapa 

permasalahan agar 

merangsang siswa 

Tahap 1: Orientasi pada 

Masalah 

• Guru mengaitkan 

materi pembelajaran 

yang akan dilakukan 

dengan pengalaman 

siswa. 

• Guru mengingatkan 

kembali materi 

sebelumnya yaitu, 

pengertian koloid, 

klasifikasi koloid, 

penggunaan koloid. 

• Guru mengaitkan 

materi pembelajaran 

dalam kehidupan 

sehari-hari, seperti 

sifat-sifat koloid yaitu 

adsorbsi, proses cuci 

darah yang merupakan 

sifat dari koloid yaitu 

dialisis dan 

sebagainya. 

• Guru memberitahukan  

materi pelajaran yang 

akan dibahas yaitu 

mengenai sistem 

koloid dan sifat-sifat 

koloid 

• Guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik 

yang diperlukan, 

pengajuan masalah. 

• Guru memberitahukan 

tentang standar 

kompetensi, 

kompetensi dasar, 

indikator pada 

pertemuan yang  

berlangsung. 

60 Menit 
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Pertemuan Ketiga 2x35 Menit 

Langkah 

Pembelajaran 
Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Alokasi 

Waktu 

untuk menimbulkan 

beberapa pertanyaan 

kepada siswa 

kemudian siswa 

mencoba memecahkan 

permasalahan tersebut. 

 

 

 

 

 

• Guru menjelaskan 

langkah-langkah 

model pembelajaran 

problem based 

learning berbasis daily 

life. 

• Guru mengajukan 

beberapa 

permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari 

agar merangsang 

siswa untuk 

menimbulkan 

beberapa pertanyaan 

kepada siswa 

kemudian siswa 

mencoba memecahkan 

permasalahan tersebut 

Tahap 2: 

Mengorganisasikan siswa 

untuk belajar 

• Guru membagi siswa 

menjadi beberapa 

kelompok 

• Guru membantu siswa 

dalam membatasi dan 

mengorganisasikan 

tugas belajar yang 

terkait sistem koloid 

dan sifat-sifat kolid. 

Tahap 2: 

Mengorganisasikan siswa 

untuk belajar 

• Guru membagi siswa 

menjadi beberapa 

kelompok 

• Guru membantu siswa 

dalam membatasi dan 

mengorganisasikan 

tugas belajar yang 

terkait sistem koloid 

dan sifat-sifat koloid 

kolid. 

Tahap 3: Membimbing 

penyelidikan 

individual/kelompok 

• Guru memberikan 

bahan ajar kepada 

siswa untuk menjawab 

permasalahan tersebut. 

• Siswa mengamati 

bahan ajar yang 

diberikan oleh guru. 

• Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

mengidentifikasi 

sebanyak mungkin 

masalah-masalah 

dengan bahan ajar, 

kemudian salah 

satunya dipilih dan 

Tahap 3: Membimbing 

penyelidikan 

individual/kelompok 

• Guru memberikan 

bahan ajar yang 

berbasis daily life 

kepada siswa untuk 

menjawab 

permasalahan tersebut. 

• Siswa mengamati 

bahan ajar yang 

diberikan oleh guru. 

• Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

mengidentifikasi 

sebanyak mungkin 

masalah-masalah 

dengan bahan ajar, 
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Pertemuan Ketiga 2x35 Menit 

Langkah 

Pembelajaran 
Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Alokasi 

Waktu 

dirumuskan dalam 

bentuk hipotesis 

(jawaban sementara 

atas pertanyaan 

masalah). 

• Guru juga memberi 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

mengumpulkan 

informasi sebanyak-

banyaknya untuk 

membuktikan benar 

atau tidaknya hipotesis 

tersebut. 

• siswa mengolah 

informasi yang sudah 

didapatkan dari 

berbagai sumber untuk 

membuktikan benar 

atau tidaknya hipotesis 

tersebut. 

 

kemudian salah 

satunya dipilih dan 

dirumuskan dalam 

bentuk hipotesis 

(jawaban sementara 

atas pertanyaan 

masalah). 

• Guru juga memberi 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

mengumpulkan 

informasi sebanyak-

banyaknya untuk 

membuktikan benar 

atau tidaknya hipotesis 

tersebut. 

• siswa mengolah 

informasi yang sudah 

didapatkan dari 

berbagai sumber untuk 

membuktikan benar 

atau tidaknya hipotesis 

tersebut. 

Tahap 4: 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

• Siswa 

mengkomunikasikan 

mengenai informasi-

informasi yang 

mereka ketahui. 

• Salah satu perwakilan 

dari kelompok 

membuktikan 

hipotesis yang telah 

dirumuskan benar atau 

tidak dari berbagai 

informasi yang telah 

didapatkan 

Tahap 4: 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

• Siswa 

mengkomunikasikan 

mengenai informasi-

informasi yang 

mereka ketahui. 

• Salah satu perwakilan 

dari kelompok 

membuktikan 

hipotesis yang telah 

dirumuskan benar atau 

tidak dari berbagai 

informasi yang telah 

didapatkan 

Tahap 5: Menganalisis 

dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

• Guru memperbaiki 

jawaban siswa yang 

kurang tepat. 

• Guru menyimpulkan 

semua pertanyaan 

yang di tanyakan 

siswa. 

Tahap 5: Menganalisis 

dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

• Guru memperbaiki 

jawaban siswa yang 

kurang tepat. 

• Guru menyimpulkan 

semua pertanyaan 

yang di tanyakan 

siswa. 
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Pertemuan Ketiga 2x35 Menit 

Langkah 

Pembelajaran 
Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Alokasi 

Waktu 

• Guru menyimpulkan 

hasil diskusi 

• Guru menyimpulkan 

hasil diskusi 

Penutup  • Siswa diberikan tugas 

membuat laporan hasil 

diskusi. 

• Siswa berdoa untuk 

menutup 

pembelajaran. 

• Siswa diberikan tugas 

membuat laporan hasil 

diskusi. 

• Siswa berdoa untuk 

menutup pembelajaran 

5 menit 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis iyang idiuji iyaitu ihipotesis inol i(H0) idan ihipotesis ialternatif 

(Ha) isebagai iberikut: 

1. Hipotesis 1 

H0: Tidak iada iperbedaan iketerampilan ipemecahan imasalah isiswa pada 

materi ikoloid yang menggunakanimodel pembelajaran iproblem based 

learning berbasis daily ilife idibandingkan menggunakan model 

pembelajaran problem based ilearning 

Ha: Terdapat perbedaan iketerampilan ipemecahan imasalah isiswa pada 

materi ikoloid yang menggunakanimodel pembelajaran iproblem based 

learning berbasis daily ilife idibandingkan menggunakan model 

pembelajaran problem based ilearning. 

2. Hipotesis 2 

H0: Tidak iada ipengaruh imodel ipembelajaran iproblem ibased ilearning 

berbasis idaily ilife iterhadap iketerampilan ipemecahan imasalah 

isiswa pada imateri ikoloid 
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Ha: Ada ipengaruh imodel ipembelajaran iproblem ibased ilearning 

berbasis daily ilife iterhadap iketerampilan ipemecahan imasalah isiswa 

pada materi ikoloid. 
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BAB III 

METODE DAN DESAIN PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Penelitian iini imenggunakan imetode ieksperimen. iEksperimen 

merupakan isuatu imetode ipenelitian iyang idi idalamnyaipeneliti menyelidiki 

pengaruh isuatu iperlakuan i(treatment) ipada isubjek ipenelitian. Jenis 

penelitian iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah iQuasi Eksperimen. 

Quasi iEksperimen iadalah ipenelitian iyang idilaksanakan dengan 

menggunakan iseluruh isubjek idalam ikelompok ibelajar (intact group) iuntuk 

diberi iperlakuan i(treatment) idan ibukan imenggunakan subjek iyang diambil 

secara iiacak (Kurniawati, 2019a). 

B. Desain Penelitian 

Desain iyang idigunakan pada penelitian ini iadalah iPretest-Posttest, 

Non-Equivalent Control Group iDesign. iDesain iPretest-Posttest, iNon 

Equivalent Control iGroup Design idapat idilihat idalam ibentuk Tabel III.1. 

Tabel III.1. Desain Pretest-Posttest, Non-Equivalent Control Group Design 
Kelompok Pre-test Variabel Terikat Post-test 

Eksperimen O1 X1 O2 

Kontrol O3 X2 O4 

 

Keterangan: 

X1 dan X2 = Perlakuan ipada ikelompok iEksperimen (model pembelajaran 

problem based learning berbasis daily life) idan iKontrol (model 

pembelajaran problem based learning) 

O1 dan O3 = Hasil iPre-test ikelompok iEksperimen idan iKontrol 
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O2 dan O4 = Hasil iPost-test ikelompok iEksperimen idan Kontrol (Kurniawati, 

2019a). 

Berdasarkan Tabel III.1 dapat idijelaskan ibahwa isebelum idiberi 

perlakuan pada ikelas ieksperimen idan ikelas ikontrol, ikedua ikelas idiberi tes 

awal (pre-test). iPada ikelas ieksperimen idiberi iperlakuan iyaitu 

menggunakan model ipembelajaran iproblem ibased ilearning iberbasis idaily 

life sedangkan kelas ikontrol idiberikan iperlakuan imenggunakan imodel 

pembelajaran problem ibased ilearning. iSetelah idiberikan iperlakuan ikelas 

eksperimen dan ikelas ikontrol idiberi ites iakhir i(post-test), iyang ibertujuan 

untuk mengetahui iketerampilan ipemecahan imasalah isiswa isetelah idiberi 

perlakuan. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas XI MIPA SMAN 12 Pekanbaru semester 

genap tahun ajaran 2021/2022. Pada tanggal 16 Mei- 6 Juni 2022. 

D. Objek dan Subjek Penelitian 

Objek ipenelitian iini iadalah iketerampilan ipemecahan imasalah siswa 

pada imateri ikoloid idengan imenggunakan imodel ipembelajaran iproblem 

based ilearning iberbasis idaily ilife, isedangkan isubjek ipenelitian iini adalah 

siswa ikelas iXI iMIPA iSMAN i12 iPekanbaru itahun iajaran 2021/2022. 

E. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Populasi ipada ipenelitian iini iadalah iseluruh siswa ikelas iXI MIPA 

SMAN i12 Pekanbaru itahun iajaran i2021/2022 yang iterdiri idari i6 ikelas 
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dengan ijumlah isiswa i227 iorang. iData ipopulasi ibisa idilihat ipada Tabel 

III.2. 

Tabel III.2. Data Populasi 
No Kelas Jumlah 

1 XI MIPA 1 37 Orang 

2 XI MIPA 2 37 Orang 

3 XI MIPA 3 38 Orang 

4 XI MIPA 4 40 Orang 

5 XI MIPA 5 38 Orang 

6 XI MIPA 6 37 Orang 

Total 227 Orang 

 

2. Sampel  

Sampel ipada ipenelitian iini adalah kelas iXI iMIPA 2 sebagai kelas 

kontrol dan kelas XI MIPA 6 sebagai kelas eksperimen. iPengambilan 

sampel yang idigunakan idalam ipenelitian iini imenggunakan iteknik 

cluster random sampling. Teknik iini idigunakan ibila ipopulasi iterdiri idari 

kelompok-kelompok ibukan iterdiri idari iindividu-individu. iData isampel 

bisa idilihat ipada iTabel III.3. 

Tabel III.3 Data Sampel 
No Kelas Jumlah 

1 XI MIPA 2 37 Orang 

2 XI MIPA 6 37 Orang 

Total 74 Orang 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini dalam teknik pengumpulan data menggunakan metode 

sebagai berikut: 

1. Tes  

Tes iadalah isalah isatu ialat iukur iuntuk imemperoleh idan 

mengumpulkan iinformasi itentang itentang isuatu idata iyang idiinginkan 
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tentang ikarakteristik isuatu iobjek (Kurniawati, 2019a). Tes iawal 

dilakukan idengan imemberikan ipretest iterlebih idahulu, ikemudian 

dilanjutkan idengan imemberikan iperlakuan imodel ipembelajaran problem 

based ilearning iberbasis idaily ilife ipada ikelas ieksperimen idan imodel 

pembelajaran iproblem ibased ilearning ipada ikelas ikontrol, ikemudian 

dilakukan ites iakhir iberupa iposttest. iTes isoal iketerampilan ipemecahan 

masalah idigunakan iuntuk imendapatkan idata iketerampilan ipemecahan 

masalah isiswa ipada imateri ikoloid. iTes iketerampilan ipemecahan 

masalah iterdiri idari i10 isoal iessay iterstruktur. 

2. Wawancara  

Wawancara imerupakan isuatu iproses itanya ijawab iatau idialog 

secara ilisan iantara ipewawancara idengan inarasumber, idengan itujuan 

untuk imemperoleh iinformasi iyang idibutuhkan ipeneliti i(Kurniawati, 

2019a). iWawancara idilakukan ipeneliti idengan iguru ikimia ikelas iXI 

MIPA isebagai inarasumber iuntuk imendapatkan iinformasi iawal itentang 

keterampilan pemecahan masalah siswa idan imodel ipembelajaran iyang 

digunakan ipada isaat pembelajaran. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Instrumen Tes 

a. Uji Validitas 

Validitas iadalah iuji iuntuk imengukur itingkat ikesahihan atau 

kehandalan isuatu ialat iukur iyang idigunakan. iInstrumen yang ivalid 

merupakan iinstrument iyang ibenar-benar itepat untuk mengukur iapa 
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yang ihendak idiukur (Kurniawati, 2019b). Penghitungan ivaliditas 

instrument idapat imenggunakan irumus Korelasi iProduct iMoment 

sebagai iberikut. 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛(∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√(∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)
2

ln(∑ 𝑌2) − (∑ 𝑌)
2

 

Keterangan : 

rxy = koefisien validitas 

n  = jumlah subjek 

X = jumlah skor item 

Y = skor total  

Tabel III.4 Koefisien Korelasi Product Moment 

No. Rentang Kriteria 

1. 0,81 − 1,00 Sangat tinggi 

2. 0,61 − 0,80 Tinggi 

3. 0,41 − 0,60 Cukup 

4. 0,21 − 0,40 Rendah 

5. 0,00 − 0,20 Sangat rendah 

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas iadalah iketetapan ialat iukur idalam memberikan 

hasil yang irelative isama. iInstrumen idikatakan dapat idipercaya 

(reliabilitas) ijika iinstrument itersebut idiuji berkali-kali iakan 

memberikan ihasil iyang irelatif isama. iDalam menguji ireliabilitas 

instrumen, idapat imenggunakan irumus Alpha iCronbach isebagai 

berikut (Kurniawati, 2019b). 

𝑟11 = [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝑉1
2 ] 
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Keterangan: 

𝑟11 =  reliabilitas instrument 

𝑘 = banyaknya butir pertanyaan  

∑ 𝜎𝑏
2  = jumlah varian butir 

𝑉1
2 = varian total  

Tabel III.5 Klasifikasi Interpretasi Untuk Koefisien Reliabilitas 

No. Rentang Kriteria 

1. 𝑟11 ≤ 0,20 Sangat rendah 

2. 0,21 ≤ 𝑟11 ≤ 0,40 Rendah 

3. 0,41 ≤ 𝑟11 ≤ 0,60 Cukup 

4. 0,61 ≤ 𝑟11 ≤ 0,80 Tinggi 

5. 0,81 ≤ 𝑟11 ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

 

c. Daya Pembeda Soal 

Daya ipembeda isoal imerupakan ikemampuan isuatu isoal iuntuk 

membedakan iantara ikemampuan ipeserta ididik iyang itinggi idan 

kemampuan iyang irendah. iRumus iyang idigunakan iuntuk 

menentukan idaya ipembeda isebagai iberikut: 

𝐷 = 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵 =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
 

Keterangan : 

D =  Daya pembeda soal 

PA = Proporsi peserta didik yang menjawab benar 

PB = Proporsi peserta didik yang menjawab salah 

BA = Banyak peserta didik kelompok atas menjawab benar 
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BB = Banyak peserta didik kelompok bawah menjawab benar 

JA = Jumlah peserta didik kelompok atas 

JB = Jumlah peserta didik kelompok bawah 

Setelah indeks daya pembeda diketahui, maka nilai daya pembeda 

diinterpretasikan dengan kriteria daya pembeda soal pada Tabel III.6. 

(Arikunto, 2009)  

Tabel III.6 Klasifikasi Interpretasi Daya Pembeda Soal 
No. Rentang Kriteria 

1. < 0 Sangat Jelek 

2. 0,00 – 0,20 Jelek 

3. 0,21 – 0,40 Cukup 

4. 0,41 – 0,70 Baik 

5. 0,71 – 1,00 Sangat Baik 

 

d. Tingkat Kesukaran Soal 

Tingkat ikesulitan iatau ikesukaran isoal imerupakan iproporsi 

peserta ididik iyang imenjawab ibenar isoal ites. iSoal idiuji itingkat 

kesukarannya idengan itujuan iuntuk imengetahui isoal itersebut isukar 

atau imudah. iRumus itingkat ikesukaran isoal idinyatakan isebagai 

berikut. 

𝑝 =  
𝐵

𝐽𝑆
 

Keterangan : 

P  = Kesukaran 

B = Jumlah peserta didik yang menjawab benar 
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Js = Jumlah peserta didik 

Setelah indeks kesukaran diketahui, maka nilai P 

diinterpretasikan dengan kriteria tingkat kesukaran pada Tabel III.7. 

(Arikunto, 2009) 

Tabel III.7 Klasifikasi Interpretasi Tingkat Kesukaran Soal 
No. Rentang Kriteria 

1. 0,00 – 0,30 Sukar 

2. 0,31 – 0,70 Sedang 

3. 0,71 – 1,00 Mudah 

 

2. Teknik Analisis Data 

a. Menganalisis Data Hasil Tes Essay 

Keterampilan ipemecahan imasalah isiswa idianalisis imelalui 

jawaban isiswa idari ipertanyaan iyang idapat imengindikasikan adanya 

keterampilan ipemecahan imasalah isiswa. iData iyang idiperoleh idari 

instrumen ites iessay idianalisis idengan imenggunakan ilangkah-

langkah isebagai iberikut: 

1) Memberikan iskor imentah ipada isetiap ijawaban isiswa terhadap 

tes iessay iberdasarkan istandar ijawaban iyang itelah idibuat. 

2) Menghitung iskor itotal idari ites iessay iuntuk imasing-masing 

siswa iberdasarkan isetiap iindikatornya. 

3) Menentukan inilai ipersentase iketerampilan ipemecahan masalah 

masing-masing isiswa, idengan icara imengubah iskor imentah ke 

dalam inilai ipersentase iberdasarkan irumus: 

NP = 
𝑅

𝑆𝑀
 𝑥 100 
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Keterangan:  

NP : Nilai persen yang dicari atau diharapkan  

R : Skor mentah yang diperoleh siswa  

SM : Skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan  

100 : Bilangan tetap  

Mengukur skor rata-rata setiap kelompok peserta didik untuk 

masing-masing indikator keterampilan proses sains. 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =  
∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘
 

Nilai itersebut iselanjutnya idiinterpretasikan idalam ibentuk 

kategori iagar ilebih imudah idibaca idan imudah iuntuk imemberi 

kesimpulan ipada imasing-masing iindikator iketerampilan ipemecahan 

masalah. iKategori itersebut iseperti ipada iTabel III.8. (Riduwan, 

2013) 

Tabel III.8 Pengkategorian Skor 

No Persentase % kriteria 

1 81-100 Sangat Baik 

2 61-80 Baik 

3 41-60 Cukup 

4 21-40 Kurang  

5 0-20 Sangat Kurang 

 

b. Uji Data Awal (Homogenitas) 

Analisis data awal dimulai dengan pengujian homogenitas 

varians menggunakan uji F dengan rumus:  
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𝐹 =  
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Sedangkan untuk menghitung varians dari masing-masing 

kelompok digunakan rumus: 

𝑆1
2 =  

𝑛(∑𝑋1
2)− (∑𝑋1)2

𝑛1(𝑛1−1)
 dan  𝑆2

2 =  
𝑛(∑𝑋2

2)− (∑𝑋2)2

𝑛2(𝑛2−1)
 

Keterangan:  

F   : Lambang Statistik untuk uji varians  

𝑆1
2 : Varians kelas eksperimen I 

𝑆2
2 : Varians kelas eksperimen II 

𝑛1 : jumlah sampel kelas eksperimen I  

𝑛2 : jumlah sampel kelas eksperimen II  

𝑋1 : nilai kelas eksperimen I  

𝑋2 : nilai kelas eksperimen II  

Sampel idikatakan imempunyai ivarians iyang isama iatau 

homogen ijika iada iperhitungan idata iawal ididapat i tabelhitung FF 

(Sugiyono, 2017). Uji ihomogenitas iyang idilakukan ipada ipenelitian 

ini iadalah imenggunakan iteknik iDescriptive iStatistics iberbantuan 

SPSS iV.26.  

c. Uji Normalitas  

Uji iini ibertujuan iuntuk imenguji idan imenilai iapakah isampel 

atau isebaran idata idalam ipenelitian iini iberasal idari ipopulasi iyang 

normal iatau itidak, idan iberdistribusi inormal iatau itidak. iAdapun uji 
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yang idigunakan iadalah iuji ichi ikuadrat. iRumus iyang idigunakan 

yaitu:  

          𝑋2 =  
∑(𝑓𝑜−𝑓ℎ)2

𝑓ℎ
        𝑓ℎ =  

(∑ 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑠)(∑ 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Keterangan: 

X2 : chi kuadrat 

Fo : frekuensi observasi 

Fh : frekuensi harapan  

 Pada iperhitungan iapabila iX2
hitung > X2

tabel, idistribusi idata itidak 

normal. iSebaliknya, ijika iX2
hitung < X2

tabel, idistribusi idata inormal 

(Sudaryono, 2011). iUji inormalitas ipada ipenelitian iini menggunakan 

Teknik istatistic idengan ibantuan iSPSS iV.26 iuji Kolmogrov-

Smirnov. 

d. Uji Hipotesis 

Teknik ianalisis idata iuntuk iuji ihipotesis iyang idigunakan  

pada ipenelitian iini iadalah iuji i“t”. iUji iini idigunakan iuntuk 

mengukur idan imenunjukkan iperbedaan inilai ipretest idan iposttest 

keterampilan ipemecahan imasalah ipeserta ididik isetelah 

menggunakan imodel ipembelajaran iproblem ibased ilearning 

berbasis idaily ilife. iUji i“t” idilakukan ikarena ijenis idata ipada 

penelitian iini idalam ibentuk iinterval. iSebelum imelakukan ianalisis 

data idengan iuji i“t” iada isyarat iyang iharus idilakukan, iyaitu iuji 
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normalitas. iUji inormalitas idigunakan iuntuk imengetahui iapakah 

kedua ikelompok iberditribusi inormal iatau itidak. iApabila idalam 

perhitungan idiperoleh iχ2hitung ≤ χ2tabel, imaka idinyatakan idata 

normal, idan ibila ilebih idari i(˃) idinyatakan itidak inormal. iApabila 

syarat itersebut itelah idilaksanakan, imaka idata itersebut idapat 

dianalisis idengan imenggunakan irumus iuji ”t” (Sugiyono, 2017). 

Adapun rumus uji t yaitu: 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

√
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2 (
1
𝑛1

+
1

𝑛2
)

 

Keterangan: 

�̅�1  = Rata-rata kelas eksperimen 

�̅�2= Rata-rata kelas kontrol 

s1 = Varians kelas eksperimen 

s2 = Varians kelas control  

n1 =Jumlah anggota sampel kelas eksperimen 

n2 = Jumlah anggota sampel kelas kontrol. 

Selanjutnya, isetelah idata idianalisis idilakukan iuji ihipotesis. 

Uji ihipotesis idilakukan iuntuk imengetahui iapakah iterdapat 

perbedaan irata-rata ikemampuan iantara ikelas ieksperimen idan ikelas 

kontrol. iApabila ithitung ≥ ttabel imaka ihipotesis inol iditolak idan 

sebaliknya iapabila thitung ≥ ttabel maka ihipotesis inol iditerima 

(Riduwan, 2009). 
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e. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang digunakan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Bila koefisien r2 = 0, bearti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh 

sama sekali (0%) terhadap variabel terikat. Sebalikya, jika koefisien 

determinan r2 = 1 berarti variabel terikat 100% dipengaruhi oleh 

variabel bebas. Karena itu letak r2 berada dalam selang (interval) antara 

0 dan 1. Secara aljabar dinyatakan:  

0 ≤ 𝑟2 ≤ 1 

Rumus determinasi adalah:  

𝑟2 =
𝑡2

𝑡2 + (𝑛 − 2)
 

Keterangan: 

r2 : Koefisien determinasi 

t : Koefisien tes “t” 

n : Banyak siswa 

Selanjutnya untuk menyertakan besar kecilnya sumbangan 

variabel X terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien 

determinan sebagai berikut: (Riduwan, 2009) 

𝐾𝑝 =  𝑟2𝑥 100% 

Uji determinasi pada penelitian ini menggunakan Teknik statistic 

dengan berbantuan SPSS V.26. 
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H. PROSEDUR PENELITIAN 

Langkah-langkah penelitian dapat dijelaskan melalui Gambar III.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar III.1 Alur Penelitian 

Secara rinci langkah-langkah dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan  

1) Menentukan kelas sampel  

2) Menganalisis keterampilan pemecahan masalah siswa dan 

menentukan indikator yang akan diukur. 

3) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  dan 

perangkat nya. 

Studi Awal  Penyusunan rencana penelitian 

Penyusunan instrumen 

Validitas dan perbaikan 

Pengambilan data 

Pre-test keterampilan pemecahan masalah 

Perlakuan  

Pengolahan data kuantitatif 

 

Pengolahan data kualitatif 

 
Temuan dan pembahasan  

 

Post-test keterampilan pemecahan masalah 

 
Pengolahan data 

Kesimpulan 
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4) Menyiapkan instrumen yang akan digunakan  

5) Menguji ivaliditas idan ireliabilitas iinstrument ipenelitian oleh 

para ahli, kemudian diperbaiki dan diuji coba instrument pada 

siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 12 Pekanbaru.  

b. Tahap Pelaksanaan  

1) Memberikan soal pre-test keterampilan pemecahan masalah 

2) Memberikan materi koloid pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

3) Memberikan perlakuan menggunakan model pembelajaran 

problem based learning berbasis daily life pada kelas 

eksperimen. 

4) Memberikan soal post-test keterampilan pemecahan masalah 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

c. Tahap Penutup  

1) Mengumpulkan data-data yang telah didapat dari tahap 

pelaksanaan. 

2) Mengolah dan menganalisis data. 

3) Menarik kesimpulan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Ada iperbedaan ihasil iketerampilam ipemecahan imasalah isiswa iantara 

kelas ieksperimen yang diberikan perlakuan model pembelajarn problem 

based learning berbasis daily life dan ikelas ikontrol diberikan perlakuan 

model pembelajarn problem based learning. Perbedaan iini idapat idilihat 

dari perolehan rata-rata keterampilan pemecahan masalah siswa dalam 

materi koloid pada kelas eksperimen lebih besar dari rata-rata 

keterampilan pemecahan masalah siswa dalam materi koloid pada kelas 

kontrol. Adapun selisih iindikator iketerampilan ipemecahan masalah 

yang terbesar adalah indikator imenyelesaikan imasalah dengan selisih 

10.2%. 

2. Berdasarkan ihasil iperhitungan iuji-t imenghasilkan inilai isignifikansi 

sebesar i0.004 iyang imana ilebih ikecil idari i0.05, isehingga 

keputusannya iadalah iHa iditerima idan iH0 iditolak. iYang iberarti 

terdapat perbedaan keterampilan pemecahan masalah siswa pada materi 

koloid yang menggunakan model pembelajaran problem based learning 

berbasis daily life dibandingkan menggunakan model pembelajaran 

problem based learning, dan model pembelajaran iproblem ibased 

learning iberbasis idaily ilife imemiliki pengaruh iterhadap iketerampilan 

pemecahan   imasalah   isiswa   ipada    materi   ikoloid.   Berdasarkan iuji 
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koefisien ideterminasi, imodel pembelajaran iproblem ibased ilearning 

berbasis idaily ilife iberpengaruh terhadap iketerampilan ipemecahan 

masalah siswa ipada imateri koloid sebesar 10.7%. 

B. Saran  

Berdasarkan ihasil ipenelitian iini, ipeneliti imemberikan isaran iyang 

berhubungan idengan ipenerapan imodel ipembelajaran iproblem ibased 

learning iberbasis idaily ilife iterhadap iketerampilan ipemecahan imasalah 

siswa, iyaitu isebagai iberikut: 

1. Diharapkan ikepada iguru ikimia iuntuk idapat imenerapkan imodel 

pembelajaran iproblem ibased ilearning iberbasis idaily ilife ipada 

pembelajaran ikimia, ikarena idapat imembantu imeningkatkan 

keterampilan ipemecahan imasalah isiswa. i 

2. Penelitian iini idilakukan ipeneliti ihanya ipada imateri ikoloid, ipeneliti 

menyarankan isupaya imodel ipembelajaran iini ibisa iditerapkan ijuga 

pada imateri ikimia iyang ilain, iyang idapat idisesuaikan idengan 

pendekatan iini 

3. Penelitian iini ihanya idifokuskan iuntuk imelihat ipengaruh imodel 

pembelajaran iproblem ibased ilearning iberbasis idaily ilife iterhadap 

keterampilan ipemecahan imasalah isiswa, ibagi ipeneliti ilain iyang iingin 

menindak ilanjuti ipenelitian iini ibisa imengkombinasikan imodel 

pembelajaran iproblem ibased ilearning iberbasis idaily ilife idengan 

media ilain iuntuk imeningkatkan iketerampilan ipemecahan imasalah 

siswa.  
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SILABUS KIMIA  

Satuan Pendidikan :  SMA Negeri 12 Pekanbaru 

Kelas/ Semester : XI/ ganjil dan genap 

Alokasi waktu :  4  jam pelajaran/minggu 

Tahun Ajaran : 2021/2022 

Kompetensi 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 

 

Lampiran A.1. 
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Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran IPK Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

3.1  Menganalisis  

       struktur dan 

       sifat senyawa  

       hidrokarbon  

       berdasarkan  

       kekhasan  

       atom karbon  

       dan golongan  

       senyawanya  

Senyawa 

Hidrokarbon 

• Kekhasan atom 

karbon. 

• Atom C primer, 

sekunder, 

tertier, dan 

kuarterner. 

• Struktur dan tata 

nama alkana, 

alkena dan 

alkuna 

• Sifat-sifat  fisik 

alkana, alkena 

dan alkuna  

• Isomer  

• Reaksi senyawa 

hidrokarbon 

• Mengamati senyawa 

hidrokarbon dalam 

kehidupan sehari-hari, 

misalnya plastik, lilin, dan 

tabung gas yang berisi elpiji 

serta nyala api pada kompor 

gas. 

• Menyimak penjelasan 

kekhasan atom karbon yang 

menyebabkan banyaknya 

senyawa karbon. 

• Membahas jenis  atom C 

berdasarkan jumlah atom C 

yang terikat  pada rantai 

atom karbon (atom C 

primer, sekunder, tersier, 

dan kuarterner) dengan 

menggunakan molimod, 

bahan alam, atau perangkat 

lunak kimia(ChemSketch, 

Chemdraw, atau lainnya).  

• Membahas rumus umum 

alkana, alkena dan alkuna 

• Mengidentifikasi 

senyawa hidrokarbon 

dalam kehidupan 

sehari-hari, misalnya 

plastik, lilin, dan 

tabung gas yang berisi 

elpiji serta nyala api 

pada kompor gas. 

• Memahami kekhasan 

atom karbon yang 

menyebabkan 

banyaknya senyawa 

karbon. 

• Menganalisis jenis  

atom C berdasarkan 

jumlah atom C yang 

terikat  pada rantai 

atom karbon (atom C 

primer, sekunder, 

tersier, dan kuarterner) 

dengan menggunakan 

molimod, bahan alam, 

atau perangkat lunak 

kimia(ChemSketch, 

Tes tertulis 

(uraian), 

Penugasan 

(Lembar 

kerja) 

4 x 45’ • Buku Kimia 

Siswa Kelas 

XI, 

Kemendikbu

d Tahun 

2017 

• Buku refensi 

yang relevan,  

• Lingkungan 

setempat 
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Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran IPK Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

berdasarkan analisis rumus 

struktur dan rumus molekul. 

• Menghubungkan rumus 

struktur dan rumus molekul 

dengan rumus umum 

senyawa hidrokarbon  

• Membahas cara memberi 

nama senyawa alkana, 

alkena dan alkuna sesuai 

dengan aturan IUPAC  

• Membahas keteraturan sifat 

fisik (titik didih dan titik 

leleh) senyawa alkana, 

alkena dan alkuna 

• Menentukan  isomer 

senyawa hidrokarbon 

• Memprediksi jenis isomer 

(isomer rangka, posisi, 

fungsi, geometri) dari 

senyawa hidrokarbon. 

• Membedakan jenis reaksi 

alkana, alkena dan alkuna. 

Chemdraw, atau 

lainnya).  

 

• Memahami rumus 

umum alkana, alkena 

dan alkuna berdasarkan 

analisis rumus struktur 

dan rumus molekul. 

• Menghubungkan rumus 

struktur dan rumus 

molekul dengan rumus 

umum senyawa 

hidrokarbon  

• Memahami cara 

memberi nama 

senyawa alkana, alkena 

dan alkuna sesuai 

dengan aturan IUPAC  

• Menganalisis 

keteraturan sifat fisik 

(titik didih dan titik 

leleh) senyawa alkana, 

alkena dan alkuna 
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Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran IPK Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

• Menentukan  isomer 

senyawa hidrokarbon 

• Memprediksi jenis 

isomer (isomer rangka, 

posisi, fungsi, 

geometri) dari senyawa 

hidrokarbon. 

• Membedakan jenis 

reaksi alkana, alkena 

dan alkuna. 

4.1 Membuat  

      model visual  

      berbagai  

      struktur  

      molekul  

      hidrokarbon  

      yang memiliki  

      rumus  

      molekul yang  

      sama  

• Membuat model visual 

berbagai struktur molekul 

hidrokarbon yang 

memiliki rumus molekul 

yang sama 

Produk, 

Praktik 

(Penilaian 

Praktik) 

4x 45’ 

3.2 Menjelaskan  

      proses  

      pembentukan  

      fraksi-fraksi  

Minyak bumi 

• Fraksiminyak 

bumi 

• Mutu bensin 

• Mengamati jenis bahan 

bakar minyak (BBM) yang 

dijual di SPBU 

• Mengidentifikasi jenis 

bahan bakar minyak 

(BBM) yang dijual di 

SPBU 

Tes tertulis 

(uraian), 

Penugasan 

4 x 45’ 
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Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran IPK Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

      minyak bumi,  

      teknik  

      pemisahan 

      serta  

      kegunaannya  

• Dampak 

pembakaran 

bahan bakar  

dan cara 

megatasinya 

• Senyawahidroka

rbon dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

• Membahas proses 

pembentukan minyak bumi 

dan cara mengeksplorasinya 

• Membahas proses 

penyulingan minyak bumi 

secara distilasi bertingkat  

• Menganalisis proses 

penyulingan bertingkat 

untuk menghasilkan  

minyak bumi menjadi 

fraksi-fraksinya. 

• Membahas pembakaran 

hidrokarbon yang sempurna 

dan tidak sempurna serta 

dampaknya terhadap 

lingkungan, kesehatan dan 

upaya untuk mengatasinya. 

• Membandingkan kualitas 

bensin berdasarkan 

bilangan oktannya 

(Premium, Pertamax, dan 

sebagainya). 

• Memahami proses 

pembentukan minyak 

bumi dan cara 

mengeksplorasinya 

• Memahami proses 

penyulingan minyak bumi 

secara distilasi bertingkat  

• Menganalisis proses 

penyulingan bertingkat 

untuk menghasilkan  

minyak bumi menjadi 

fraksi-fraksinya. 

(Lembar 

kerja) 

4.2 Menyajikan  

      karya tentang  

      proses pem- 

      bentukan dan  

      teknik pemi- 

      sahan fraksi- 

      fraksi minyak  

      bumi beserta  

      kegunaannya 

• Menyajikan karya tentang 

proses pembentukan dan 

teknik pemisahan fraksi-

fraksi minyak bumi 

beserta kegunaannya 

Produk, 

Praktik 

(Penilaian 

Praktik) 

4x 45’ 

3.3Mengidentifika- 

      si reaksi  

      pembakaran  

• Menganalisis pembakaran 

hidrokarbon yang 

sempurna dan tidak 

Tes tertulis 

(uraian), 

Penugasan 

4 x 45’ 
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      hidrokarbon  

       yang sempurna  

       dan tidak  

       sempurna serta  

       sifat zat hasil  

       pembakaran  

       (CO2, CO,  

       partikulat  

       karbon)  

• Membahas penggunaan 

bahan bakar alternatif selain 

minyak bumi dan gas alam. 

• Menganalisis bahan bakar 

alternatif selain minyak 

bumi dan gas alam. 

• Menyimpulkan dampak 

pembakaran hidrokarbon 

terhadap lingkungan dan 

kesehatan serta cara 

mengatasinya. 

• Mempresentasikan hasil 

kerja kelompok 

tentangminyak bumi , 

bahan bakar alternatif 

pengganti minyak bumi dan 

gas alam serta masalah 

lingkungan yang 

disebabkan oleh 

penggunaan minyak bumi 

sebagai bahan bakar. 

sempurna serta 

dampaknya terhadap 

lingkungan, kesehatan dan 

upaya untuk 

mengatasinya. 

• Membandingkan kualitas 

bensin berdasarkan 

bilangan oktannya 

(Premium, Pertamax, dan 

sebagainya). 

• Menjelaskan penggunaan 

bahan bakar alternatif 

selain minyak bumi dan 

gas alam. 

• Menganalisis bahan bakar 

alternatif selain minyak 

bumi dan gas alam. 

• Menyimpulkan dampak 

pembakaran hidrokarbon 

terhadap lingkungan dan 

kesehatan serta cara 

mengatasinya. 

(Lembar 

kerja) 
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4.3 Menyusun  

      gagasan cara  

      mengatasi  

      dampak  

      pembakaran  

      senyawa  

      karbon  

      terhadap  

      lingkungan  

      dan kesehatan  

• Menyusun gagasan cara 

mengatasi dampak 

pembakaran senyawa 

karbon terhadap 

lingkungan dan kesehatan 

• Mempresentasikan hasil 

kerja kelompok tentang 

minyak bumi , bahan 

bakar alternatif pengganti 

minyak bumi dan gas 

alam serta masalah 

lingkungan yang 

disebabkan oleh 

penggunaan minyak bumi 

sebagai bahan bakar. 

Produk, 

Praktik 

(Penilaian 

Praktik) 

4x 45’ 

3.4 Menjelaskan  

      konsep  

      perubahan  

      entalpi reaksi  

      pada tekanan  

      tetap dalam  

      persamaan  

      termokimia  

Termokimia 

• Energi dan kalor 

• Kalorimetri dan 

perubahan 

entalpi reaksi  

• Persamaan 

termokimia 

• Mengamati demonstrasi 

reaksi yang membutuhkan 

kalor dan reaksi yang 

melepaskan kalor, misalnya 

reaksi logam Mg dengan 

larutan HCl dan pelarutan 

NH4Cl dalam air. 

• Mengidentifikasi reaksi 

yang membutuhkan kalor 

dan reaksi yang 

melepaskan kalor, 

misalnya reaksi logam Mg 

dengan larutan HCl dan 

pelarutan NH4Cl dalam 

air. 

Tes tertulis 

(uraian), 

Penugasan 

(Lembar 

kerja) 

4 x 45’ 
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• Perubahan 

entalpi standar 

(∆Ho) untuk 

berbagai reaksi  

• Energi ikatan 

rata-rata 

• Penentuan 

perubahan 

entalpi reaksi 

• Menyimak penjelasan  

pengertian energi, kalor, 

sistem, dan lingkungan. 

• Menyimak 

penjelasantentang 

perubahan entalpi, macam-

macam perubahan entalpi 

standar, dan persamaan 

termokimia. 

• Melakukan  percobaan 

penentuan perubahan 

entalpi dengan Kalorimeter 

dan melaporkan hasilnya. 

• Membahas cara 

menentukan perubahan 

entalpi reaksi berdasarkan 

entalpi pembentukan 

standar, atau energi ikatan 

berdasarkan hukum Hess.  

• Menentukan perubahan 

entalpi reaksi berdasarkan 

entalpi pembentukan 

• Memahami penjelasan  

pengertian energi, kalor, 

sistem, dan lingkungan. 

• Memahami 

penjelasantentang 

perubahan entalpi, 

macam-macam perubahan 

entalpi standar, dan 

persamaan termokimia. 

4.4 Menyimpulkan  

      hasil analisis  

      data percobaan  

      termokima  

      pada tekanan  

      tetap  

• Melakukan  percobaan 

penentuan perubahan 

entalpi dengan 

Kalorimeter dan 

melaporkan hasilnya. 

• Menyimpulkan hasil 

analisis data percobaan 

termokima pada tekanan 

tetap 

Produk, 

Praktik 

(Penilaian 

Praktik) 

4x 45’ 

3.5 Menjelaskan  

      jenis entalpi  

      reaksi, hukum  

      Hess dan  

      konsep energi  

• Menjelaskan cara 

menentukan perubahan 

entalpi reaksi berdasarkan 

entalpi pembentukan 

Tes tertulis 

(uraian), 

Penugasan 

(Lembar 

kerja) 

4 x 45’ 
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      ikatan  standar, atau energi ikatan 

berdasarkan hukum Hess.  

• Menganalisis data untuk 

membuat diagram tingkat 

energi  suatu reaksi 

• Membandingkan  entalpi 

pembakaran (∆Hc) 

beberapa bahan bakar. 

 

standar, atau energi ikatan 

berdasarkan hukum Hess.  

• Menentukan perubahan 

entalpi reaksi berdasarkan 

entalpi pembentukan 

standar, atau energi ikatan 

berdasarkan hukum Hess.  

• Menganalisis data untuk 

membuat diagram tingkat 

energi  suatu reaksi 

4.5 Membanding- 

      kan peru-bahan  

      entalpi  

      beberapa reaksi  

      berdasarkan  

      data hasil  

      percobaan  

• Membandingkan  entalpi 

pembakaran (∆Hc) 

beberapa bahan bakar. 

• Membandingkan 

perubahan entalpi 

beberapa reaksi 

berdasarkan data hasil 

percobaan 

Produk, 

Praktik 

(Penilaian 

Praktik) 

4x 45’ 

3.6 Menjelaskan  

      faktor-faktor  

      yang  

      memengaruhi  

      laju reaksi  

Laju Reaksi dan 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi 

• Mengamati beberapa reaksi  

yang terjadi disekitar kita, 

misalnya kertas dibakar, 

pita magnesium dibakar, 

kembang api, perubahan 

• Mengidentifikasi 

beberapa reaksi  yang 

terjadi disekitar kita, 

misalnya kertas dibakar, 

pita magnesium dibakar, 

Tes tertulis 

(uraian), 

Penugasan 

(Lembar 

kerja) 

4 x 45’ 



93 

 

 
 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran IPK Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

      menggunakan  

      teori tumbukan  

• Pengertian dan 

pengukuran laju 

reaksi  

• Teori tumbukan 

• Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

laju reaksi 

• Hukum laju 

reaksi dan 

penentuan laju 

reaksi 

 

warna pada potongan buah 

apel dan kentang, 

pembuatan tape, dan besi 

berkarat. 

• Menyimak penjelasan 

tentang pengertian laju 

reaksi dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi laju 

reaksi. 

• Menyimak penjelasan 

tentang teori tumbukan 

pada reaksi kimia. 

• Merancang dan melakukan 

percobaan tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi 

laju reaksi (ukuran, 

konsentrasi, suhu dan 

katalis) dan melaporkan 

hasilnya. 

• Membahas cara 

menentukan orde reaksi dan 

persamaan laju reaksi.  

kembang api, perubahan 

warna pada potongan 

buah apel dan kentang, 

pembuatan tape, dan besi 

berkarat. 

• Menjelaskan pengertian 

laju reaksi dan faktor-

faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi. 

• Menjelaskan teori 

tumbukan pada reaksi 

kimia. 

4.6 Menyajikan  

      hasil  

      penelusuran  

      informasi  

      cara-cara  

      pengaturan  

      dan  

      penyimpanan  

      bahan untuk  

      mencegah  

      perubahan  

      fisika dan  

• Menelusuri informasi 

cara-cara pengaturan dan 

penyimpanan bahan untuk 

mencegah perubahan 

fisika dan kimia yang tak 

terkendali 

• Menyajikan hasil 

penelusuran informasi 

cara-cara pengaturan dan 

penyimpanan bahan untuk 

mencegah perubahan 

Produk, 

Praktik 

(Penilaian 

Praktik) 

4x 45’ 
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      kimia yang  

      tak terkendali  

• Mengolah dan menganalisis 

data untuk menentukan orde 

reaksi dan persamaan laju 

reaksi. 

• Membahas peran katalis 

dalam reaksi kimia di 

laboratorium dan industri. 

• Mempresentasikan cara-

cara penyimpanan  zat 

kimia reaktif (misalnya cara 

menyimpan logam 

natrium). 

 

fisika dan kimia yang tak 

terkendali 

3.7 Menentukan  

      orde reaksi  

      dan tetapan  

      laju reaksi  

      berdasarkan  

      data hasil  

      percobaan  

• Menjelaskan cara 

menentukan orde reaksi 

dan persamaan laju reaksi.  

• Mengolah dan 

menganalisis data untuk 

menentukan orde reaksi 

dan persamaan laju reaksi. 

• Menjelaskan peran katalis 

dalam reaksi kimia di 

laboratorium dan industri. 

Tes tertulis 

(uraian), 

Penugasan 

(Lembar 

kerja) 

4 x 45’ 

4.7 Merancang,  

      melakukan,  

      dan menyim- 

      pulkan serta  

      menyajikan  

      hasil percobaan  

      faktor-faktor  

      yang  

      mempengaruhi  

      laju reaksi dan  

      orde reaksi  

• Merancang percobaan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi 

dan orde reaksi 

• Melakukan percobaan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi 

dan orde reaksi 

• Menyimpulkan serta 

menyajikan hasil 

percobaan faktor-faktor 

Produk, 

Praktik 

(Penilaian 

Praktik) 

4x 45’ 
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yang mempengaruhi laju 

reaksi dan orde reaksi 

3.8 Menjelaskan  

      reaksi  

      kesetimbangan  

      di dalam  

      hubungan  

      antara pereaksi  

      dan hasil  

      reaksi  

Kesetimbangan 

Kimia dan 

Pergeseran 

Kesetimbangan 

• Kesetimbangan 

dinamis 

• Tetapan 

kesetim-bangan 

• Pergeseran 

kesetimbangan 

dan faktor-

faktor  yang 

mempenga-

ruhinya 

• Perhitungan dan 

penerapan 

kesetimbangan 

kimia 

• Mengamati  demonstrasi  

analogi kesetimbangan 

dinamis (model Heber) 

• Mengamati demonstrasi 

reaksi kesetimbangan 

timbal sulfat dengan kalium 

iodida 

• Membahas reaksi 

kesetimbangan dinamis 

yang terjadi berdasarkan 

hasil pengamatan. 

• Menentukan harga tetapan 

kesetimbangan berdasarkan 

data hasil percobaan. 

•  Merancang dan melakukan 

percobaan tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi 

arah pergeseran 

kesetimbangan 

(konsentrasi, volum, 

• Menganalisis analogi 

kesetimbangan dinamis 

(model Heber) 

• Menganalisis reaksi 

kesetimbangan timbal 

sulfat dengan kalium 

iodida 

• Menjelaskan reaksi 

kesetimbangan dinamis 

yang terjadi berdasarkan 

hasil pengamatan. 

• Menentukan harga tetapan 

kesetimbangan 

berdasarkan data hasil 

percobaan. 

Tes tertulis 

(uraian), 

Penugasan 

(Lembar 

kerja) 

4 x 45’ 

4.8 Menyajikan  

      hasil  

      pengolahan  

      data untuk  

      menentukan  

      nilai tetapan  

• Mengolah data untuk 

menentukan nilai tetapan 

kesetimbangan suatu 

reaksi 

• Menyajikan hasil 

pengolahan data untuk 

Produk, 

Praktik 

(Penilaian 

Praktik) 

4x 45’ 
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      kesetimbangan  

      suatu reaksi  

tekanan, dan suhu) dan 

melaporkannya. 

• Melakukan perhitungan 

kuantitatif yang berkaitan 

dengan kesetimbangan 

kimia 

• Menentukan komposisi zat 

dalam keadaan setimbang, 

derajat disosiasi (),  

tetapan kesetimbangan (Kc 

dan Kp) dan hubungan Kc 

dengan Kp 

• Menerapkan faktor-faktor 

yang menggeser arah 

kesetimbangan untuk 

mendapatkan hasil optimal 

dalam industri (proses 

pembuatan amonia dan 

asam sulfat) 

 

menentukan nilai tetapan 

kesetimbangan suatu 

reaksi 

3.9 Menganalisis  

      faktor-faktor  

      yang  

      mempengaruhi  

      pergeseran  

      arah  

      kesetimbangan  

      dan penerapan- 

 

      nya dalam  

      industri  

• Melakukan perhitungan 

kuantitatif yang berkaitan 

dengan kesetimbangan 

kimia 

• Menentukan komposisi 

zat dalam keadaan 

setimbang, derajat 

disosiasi (),  tetapan 

kesetimbangan (Kc dan 

Kp) dan hubungan Kc 

dengan Kp 

• Menerapkan faktor-faktor 

yang menggeser arah 

kesetimbangan untuk 

mendapatkan hasil 

optimal dalam industri 

(proses pembuatan 

amonia dan asam sulfat) 

Tes tertulis 

(uraian), 

Penugasan 

(Lembar 

kerja) 

4 x 45’ 

4.9 Merancang,  

       melakukan,  

• Merancang percobaan 

faktor-faktor yang 

Produk, 

Praktik 

4x 45’ 



97 

 

 
 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran IPK Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

       dan  

       menyimpulkan  

       serta menyaji-  

       kan hasil  

       percobaan  

       faktor-faktor  

       yang  

       mempengaruhi  

       pergeseran  

       arah  

       kesetimbangan  

mempengaruhi pergeseran 

arah kesetimbangan 

• Melakukan percobaan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi pergeseran 

arah kesetimbangan 

• Menyimpulkan serta 

menyajikan hasil 

percobaan faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

pergeseran arah 

kesetimbangan 

(Penilaian 

Praktik) 

3.10 Menjelaskan  

         konsep asam  

         dan basa serta  

         kekuatannya  

         dan kesetim- 

         bangan  

         pengionannya  

         dalam larutan  

Asam dan Basa 

• Perkembangan 

konsep  asam 

dan basa  

• Indikator asam-

basa 

• pH asam kuat,  

basa kuat, asam 

lemah, dan basa 

lemah 

• Mengamati zat-zat yang 

bersifat asam atau basa 

dalam kehidupan sehari-

hari. 

• Menyimak penjelasan 

tentang berbagai konsep 

asam basa 

• Membandingkan konsep 

asam basa menurut 

Arrhenius, Brønsted-Lowry 

• Mengidentifikasi zat-zat 

yang bersifat asam atau 

basa dalam kehidupan 

sehari-hari. 

• Memahami penjelasan 

tentang berbagai konsep 

asam basa 

• Membandingkan konsep 

asam basa menurut 

Arrhenius, Brønsted-

Tes tertulis 

(uraian), 

Penugasan 

(Lembar 

kerja) 

4 x 45’ 
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dan Lewis serta 

menyimpulkannya. 

• Mengamati perubahan 

warna indikator dalam 

berbagai larutan. 

• Membahas bahan alam 

yang dapat digunakan 

sebagai indikator. 

• Merancang dan melakukan 

percobaan membuat 

indikator asam basa dari 

bahan alam dan 

melaporkannya. 

• Mengidentifikasi beberapa 

larutan asam basa dengan 

beberapa indikator 

• Memprediksi pH larutan 

dengan menggunakan 

beberapa indikator.  

• Menghitung pH larutan 

asam kuat dan larutan basa 

kuat 

Lowry dan Lewis serta 

menyimpulkannya. 

• Mengidentifikasi 

perubahan warna 

indikator dalam berbagai 

larutan. 

• Menjelaskan bahan alam 

yang dapat digunakan 

sebagai indikator. 

• Merancang percobaan 

membuat indikator asam 

basa dari bahan alam dan 

melaporkannya. 

• Mengidentifikasi 

beberapa larutan asam 

basa dengan beberapa 

indikator 

• Memprediksi pH larutan 

dengan menggunakan 

beberapa indikator.  

• Menghitung pH larutan 

asam kuat dan larutan 

basa kuat 
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• Menghitung nilai Ka larutan 

asam lemah atau Kb larutan 

basa lemah yang diketahui 

konsentrasi dan pHnya. 

• Mengukur pH berbagai 

larutan asam lemah, asam 

kuat, basa lemah, dan basa 

kuat yang konsentrasinya 

sama dengan menggunakan 

indikator universal atau pH 

meter 

• Menyimpulkan perbedaan 

asam kuat dengan asam 

lemah serta basa kuat 

dengan basa lemah. 

• Menghitung nilai Ka 

larutan asam lemah atau 

Kb larutan basa lemah 

yang diketahui 

konsentrasi dan pHnya. 

• Mengukur pH berbagai 

larutan asam lemah, asam 

kuat, basa lemah, dan basa 

kuat yang konsentrasinya 

sama dengan 

menggunakan indikator 

universal atau pH meter 

4.10 Menganalisis  

        trayek  

        perubahan pH  

       beberapa  

       indikator yang  

       diekstrak dari  

       bahan alam  

       melalui  

       percobaan  

• Melakukan percobaan 

membuat indikator asam 

basa dari bahan alam dan 

melaporkannya. 

• Menganalisis trayek 

perubahan pH beberapa 

indikator yang diekstrak 

dari bahan alam melalui 

percobaan 

• Menyimpulkan perbedaan 

asam kuat dengan asam 

Produk, 

Praktik 

(Penilaian 

Praktik) 

4x 45’ 
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lemah serta basa kuat 

dengan basa lemah. 

3.11 Menganalisis  

       kesetimbangan  

       ion dalam  

       larutan garam  

       dan meng- 

       hubungkan  

       pH-nya  

Kesetimbangan Ion 

dan pH Larutan 

Garam  

• Reaksi pelarutan 

garam 

• Garam  yang 

bersifat netral  

• Garam  yang 

bersifat asam  

• Garam  yang 

bersifat basa 

• pH larutan 

garam 

• Mengamati perubahan 

warna indikator lakmus 

merah dan lakmus biru 

dalam beberapa larutan 

garam 

• Menyimak penjelasan  

tentang kesetimbangan ion 

dalam larutan garam 

• Merancang dan melakukan 

percobaan untuk 

memprediksi pH larutan 

garam dengan 

menggunakan kertas 

lakmus/indikator 

universal/pH meter dan 

melaporkan hasilnya. 

• Menuliskan reaksi 

kesetimbangan ion dalam 

larutan garam 

• Mengidentifikasi 

perubahan warna 

indikator lakmus merah 

dan lakmus biru dalam 

beberapa larutan garam 

• Memahami penjelasan  

tentang kesetimbangan 

ion dalam larutan garam 

• Merancang percobaan 

untuk memprediksi pH 

larutan garam dengan 

menggunakan kertas 

lakmus/indikator 

universal/pH meter dan 

melaporkan hasilnya. 

• Menyimpulkan sifat 

asam-basa dari suatu 

larutan garam 

• Menentukan pH larutan 

garam  

Tes tertulis 

(uraian), 

Penugasan 

(Lembar 

kerja) 

4 x 45’ 
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4.11 Melaporkan  

       percobaan  

       tentang sifat  

       asam basa   

       berbagai  

       larutan garam  

• Menyimpulkan sifat asam-

basa dari suatu larutan 

garam 

• Menentukan pH larutan 

garam  

• Melakukan percobaan 

untuk memprediksi pH 

larutan garam dengan 

menggunakan kertas 

lakmus/indikator 

universal/pH meter dan 

melaporkan hasilnya. 

• Menuliskan reaksi 

kesetimbangan ion dalam 

larutan garam 

• Melaporkan percobaan 

tentang sifat asam basa 

berbagai larutan garam 

Produk, 

Praktik 

(Penilaian 

Praktik) 

4x 45’ 

3.12 Menjelaskan  

       prinsip kerja,  

       perhitungan  

       pH, dan  

       peran larutan  

       penyangga  

       dalam tubuh  

       makhluk  

       hidup  

Larutan Penyangga 

• Sifat larutan 

penyangga 

• pH larutan 

penyangga 

• Peranan larutan 

penyangga 

dalam tubuh 

makhluk hidup 

• MengamatipH  larutan 

penyangga ketika 

diencerkan, ditambah 

sedikit asam atau ditambah 

sedikit basa 

• Menyimak penjelasan  

tentang cara membuat 

larutan penyangga dengan 

pH tertentu 

• Mengidentifikasi pH  

larutan penyangga ketika 

diencerkan, ditambah 

sedikit asam atau 

ditambah sedikit basa 

• Memahami penjelasan  

tentang cara membuat 

larutan penyangga dengan 

pH tertentu 

Tes tertulis 

(uraian), 

Penugasan 

(Lembar 

kerja) 

4 x 45’ 
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Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran IPK Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

dan industri 

(farmasi, 

kosmetika) 

• Menyimak penjelasan 

bahwa pH  larutan 

penyangga tetap ketika 

diencerkan, ditambah 

sedikit asam atau ditambah 

sedikit basa 

• Membandingkan pH larutan 

penyangga dan larutan 

bukan penyangga dengan 

menambah sedikit asam 

atau basa atau diencerkan. 

• Menganalisis mekanisme 

larutan penyangga dalam 

mempertahankan pHnya 

terhadap penambahan 

sedikit asam atau sedikit 

basa atau pengenceran. 

• Merancang dan melakukan 

percobaan untuk membuat 

larutan penyangga dengan 

pHtertentu dan 

melaporkannya. 

• Memahami penjelasan 

bahwa pH  larutan 

penyangga tetap ketika 

diencerkan, ditambah 

sedikit asam atau 

ditambah sedikit basa 

• Membandingkan pH 

larutan penyangga dan 

larutan bukan penyangga 

dengan menambah sedikit 

asam atau basa atau 

diencerkan. 

• Menganalisis mekanisme 

larutan penyangga dalam 

mempertahankan pHnya 

terhadap penambahan 

sedikit asam atau sedikit 

basa atau pengenceran. 

• Merancang percobaan 

untuk membuat larutan 

penyangga dengan pH 

tertentu dan 

melaporkannya. 



103 

 

 
 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran IPK Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

• MenentukanpH larutan 

penyangga  

• Membahas peranan larutan 

penyangga dalam tubuh 

makhluk hidup dan industri. 

• Menentukan pH larutan 

penyangga  

• Membahas peranan 

larutan penyangga dalam 

tubuh makhluk hidup dan 

industri. 

4.12  Membuat 

larutan 

penyangga 

dengan pH 

tertentu  

• Melakukan percobaan 

untuk membuat larutan 

penyangga dengan 

pHtertentu dan 

melaporkannya. 

• Membuat larutan 

penyangga dengan pH 

tertentu 

Produk, 

Praktik 

(Penilaian 

Praktik) 

4x 45’ 

3.13 Menganalisis  

       data hasil  

       berbagai jenis  

       titrasi asam- 

       basa  

Titrasi  

• Titrasi asam 

basa 

• Kurva titrasi 

• Mengamati cara melakukan 

titrasi asam-basa, dapat 

melalui media (video) 

• Menyimak penjelasan  titik 

akhir dan titik ekivalen 

titrasi asam-basa. 

• Merancang dan melakukan 

percobaan titrasi asam-basa 

• Menganalisis cara 

melakukan titrasi asam-

basa, dapat melalui media 

(video) 

• Memahami penjelasan  

titik akhir dan titik 

ekivalen titrasi asam-basa. 

• Merancang percobaan 

titrasi asam-basa dan 

Tes tertulis 

(uraian), 

Penugasan 

(Lembar 

kerja) 

4 x 45’ 



104 

 

 
 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran IPK Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

dan melaporkan hasil 

percobaan. 

• Menghitung dan 

menentukan titik ekivalen 

titrasi,  membuat kurva 

titrasi serta memilih 

indikator yang tepat. 

• Menentukan konsentasi 

pentiter atau zat yang 

dititrasi. 

melaporkan hasil 

percobaan. 

• Menghitung dan 

menentukan titik ekivalen 

titrasi,  membuat kurva 

titrasi serta memilih 

indikator yang tepat. 

• Menentukan konsentasi 

pentiter atau zat yang 

dititrasi. 

4.13Menyimpulkan  

      hasil analisis  

      data percobaan  

      titrasi asam- 

      basa  

• Melakukan percobaan 

titrasi asam-basa dan 

melaporkan hasil 

percobaan. 

• Menyimpulkan hasil 

analisis data percobaan 

titrasi asam-basa 

Produk, 

Praktik 

(Penilaian 

Praktik) 

4x 45’ 

3.14 Mengelompok 

     kan berbagai  

     tipe sistem  

     koloid, dan  

     menjelaskan  

     kegunaan  

Sistem Koloid  

• Jenis koloid 

• Sifat koloid 

• Pembuatan 

koloid 

• Mengamati berbagai jenis 

produk yang berupa koloid 

• Membahas  jenis koloid dan 

sifat-sifat koloid. 

• Mengidentifikasi berbagai 

jenis produk yang berupa 

koloid 

• Menjelaskan jenis koloid 

dan sifat-sifat koloid. 

Tes tertulis 

(uraian), 

Penugasan 

(Lembar 

kerja) 

4 x 45’ 
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Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran IPK Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

     koloid dalam  

     kehidupan  

     berdasarkan  

     sifat-sifatnya  

• Peranan koloid 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari dan 

industry 

• Menghubungkan sistem 

koloid dengan sifat-sifatnya 

• Melakukan percobaan efek 

Tyndall 

• Membedakan koloid liofob 

dan koloid hidrofob. 

• Membahas  pemurnian 

koloid, pembuatan koloid, 

dan peranannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

• Membahas bahan/zat yang 

berupa koloid dalam 

industri farmasi, kosmetik, 

bahan makanan, dan lain-

lain. 

• Melakukan percobaan 

pembuatan makanan atau 

produk lain berupa koloid 

atau yang melibatkan 

prinsip koloid dan 

melaporkan hasil 

percobaan. 

• Menghubungkan sistem 

koloid dengan sifat-

sifatnya 

• Melakukan percobaan 

efek Tyndall 

• Membedakan koloid 

liofob dan koloid 

hidrofob. 

• Menjelaskan pemurnian 

koloid, pembuatan koloid, 

dan peranannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

• Menjelaskan bahan/zat 

yang berupa koloid dalam 

industri farmasi, 

kosmetik, bahan makanan, 

dan lain-lain. 

4.14 Membuat  

       makanan atau  

       produk lain  

       yang berupa  

       koloid atau  

       melibatkan  

       prinsip koloid 

• Melakukan percobaan 

pembuatan makanan atau 

produk lain berupa koloid 

atau yang melibatkan 

prinsip koloid dan 

Produk, 

Praktik 

(Penilaian 

Praktik) 

4x 45’ 
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Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran IPK Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

melaporkan hasil 

percobaan. 

                 

    Pekanbaru,     Mei 2022 

               Menyetujui,  

               Guru Mata Pelajaran       Peneliti  

 

 

 

               LIZANA MARYANTI, S.Pd         INDRA FATKULLAH 

               NIP. 19760306 200501 2 010  
 

    Diketahui, 

    Kepala SMAN 12 Pekanbaru 

 

 

 

    Hj. ERMITA, S.Pd. MM 

    NIP. 19720821 199802 2 001
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PROGRAM TAHUNAN 

  

Mata Pelajaran : Kimia 

Satuan Pendidikan : SMAN 12 Pekanbaru 

Kelas / Semester : XI / 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 

 

SMT KOMPETENSI  DASAR 
Alokasi 

Waktu 

1 

3.1  Menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon 

berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan 

senyawanya  20 JP 

4.1  Membuat model visual berbagai struktur molekul 

hidrokarbon yang memiliki rumus molekul yang sama  

1 

3.2  Menjelaskan proses pembentukan fraksi-fraksi minyak bumi, 

teknik pemisahan serta kegunaannya  
16 JP 

4.2  Menyajikan karya tentang proses pembentukan dan teknik 

pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi beserta kegunaannya 

Lampiran A.2. 
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SMT KOMPETENSI  DASAR 
Alokasi 

Waktu 

3.3  Mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang 

sempurna dan tidak sempurna serta sifat zat hasil 

pembakaran (CO2, CO, partikulat karbon)  

4.3  Menyusun gagasan cara mengatasi dampak pembakaran 

senyawa karbon terhadap lingkungan dan kesehatan  

1 

3.4  Menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan 

tetap dalam persamaan termokimia  

16 JP 

4.4  Menyimpulkan hasil analisis data percobaan termokima pada 

tekanan tetap  

3.5  Menjelaskan jenis entalpi reaksi, hukum Hess dan konsep 

energi ikatan  

4.5  Membandingkan perubahan entalpi beberapa reaksi 

berdasarkan data hasil percobaan  

1 

3.6  Menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi 

menggunakan teori tumbukan  

16 JP 

4.6  Menyajikan hasil penelusuran informasi cara-cara pengaturan 

dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika 

dan kimia yang tak terkendali  

3.7  Menentukan orde reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan 

data hasil percobaan  

4.7  Merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan 

hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi 

dan orde reaksi  

1 

3.8  Menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara 

pereaksi dan hasil reaksi  

16 JP 

4.8  Menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai 

tetapan kesetimbangan suatu reaksi  

3.9  Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran 

arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri  

4.9  Merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan 

hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran 

arah kesetimbangan  

2 

3.10  Menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan 

kesetimbangan pengionannya dalam larutan  
12 JP 

4.10  Menganalisis trayek perubahan pH beberapa indikator 

yang diekstrak dari bahan alam melalui percobaan  

2 

3.11  Menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan 

menghubungkan pH-nya  
16 JP 

4.11  Melaporkan percobaan tentang sifat asam basa berbagai 

larutan garam  
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SMT KOMPETENSI  DASAR 
Alokasi 

Waktu 

2 

3.12  Menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH, dan peran 

larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup  8 JP 

4.12  Membuat larutan penyangga dengan pH tertentu  

2 

3.13  Menganalisis data hasil berbagai jenis titrasi asam-basa  

8 JP 4.13  Menyimpulkan hasil analisis data percobaan titrasi asam-

basa  

2 

3.14  Mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid, dan 

menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan 

sifat-sifatnya  12 JP 

4.14  Membuat makanan atau produk lain yang berupa koloid 

atau melibatkan prinsip koloid 

 

     Pekanbaru,     Mei 2022 

Menyetujui,  

Guru Mata Pelajaran      Peneliti 
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                                                   Diketahui, 

                                                   Kepala SMAN 12 Pekanbaru 
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PROGRAM SEMESTER 
 

Tahun Pelajaran : 2021/2022    

Mata Pelajaran : Kimia  

Kelas/Semester : XI / Genap  

Alokasi Waktu : 4 Jam/ Minggu 

Materi Pokok / Kompetensi Dasar Jml JP 
Januari Februari Maret April Mei Juni 

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

Asam dan Basa 

3.10 Menjelaskan konsep asam dan 

basa serta kekuatannya dan 

kesetimbangan pengionannya dalam 

larutan 

12 JP 

 

4 4 4      

P
T

S
 

U

S 

U 

S 

P 

L 

R 

   

L 

R 

L 

I 

F 

    

P 

A 

T 

 

 

Kesetimbangan Ion dan pH 

Larutan Garam 

3.11 Menganalisis kesetimbangan 

ion dalam larutan garam dan 

menghubungkan pH-nya 

16 JP    4 4 4 4          

Larutan Penyangga 

3.12 Menjelaskan prinsip kerja, 

perhitungan pH, dan peran larutan 

penyangga dalam tubuh makhluk 

hidup 

8 JP        4 4        

Titrasi 

3.13 Menganalisis data hasil berbagai 

jenis titrasi asam-basa 

8 JP           4 4     

Lampiran A.3. 
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Sistem Koloid 

3.14 Mengelompokkan berbagai tipe 

sistem koloid, dan menjelaskan 

kegunaan koloid dalam kehidupan 

berdasarkan sifat-sifatnya 

12 JP             4 4 4  

Jumlah Jam Efektif 56 JP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

Jumlah Jam Cadangan 0 JP                 

Jumlah Jam Total Semester Genap 56 JP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

 
 

            Pekanbaru,     Mei 2022 

Menyetujui,  

Guru Mata Pelajaran             Peneliti 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

 

NAMA SEKOLAH  : SMA Negeri 12 Pekanbaru 

MATA PELAJARAN : KIMIA 

KELAS/SEMESTER : XI/2 

MATERI POKOK  : KOLOID 

PERTEMUAN  : 2 dan 3 

ALOKASI WAKTU  : 4 x 35 Menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

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

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

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

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa 

ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya,dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 

untuk memecahkan masalah 

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

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 

disekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

3.14 Mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid, menjelaskan sifat-sifat 

koloid dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Indikator :  

3.14.1. Mampu menjelaskan sifat-sifat koloid dan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

Lampiran A.4. 
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C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Secara mandiri, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat koloid dan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

Fakta: 

• Senyawa koloid dalam kehidupan sehari-hari. 

• Manfaat senyawa koloid. 

Konsep: 

• Senyawa koloid. 

• Klasifikasi koloid 

Prinsip: 

• Sistem koloid 

• Sifat koloid 

Prosedur: 

• Pembuatan koloid 

E. MODEL PEMBELAJARAN 

Model Pembelajaran  : Problem Based Learning 

Metode Pembelajaran  : Diskusi/Tanya Jawab 

F. MEDIA/ ALAT/ BAHAN/ SUMBER BELAJAR 

1. Media  : Power point 

2. Alat   : Spidol, Papan tulis, dan Penghapus 

3. Bahan  : LKPD, bahan ajar, soal tes 

4. Sumber Belajar : Unggul Sudarmo, Kimia Untuk SMA Kelas XI,  

       Jakarta, Erlangga 

G. LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Pertemuan 2 (2 x 35 Menit) 

Model  : Problem Based Learning  

Metode  : Diskusi/ tanya jawab 

Langkah 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Indikator 

KPM 

pendahuluan • Guru membuka pertemuan dengan 

salam pembuka dan berdoa untuk 

memulai pembelajaran. 

• Guru memeriksa kehadiran siswa dan 

mengkondisikan kelas. 

5 

Menit 
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Langkah 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Indikator 

KPM 

Kegiatan Inti Tahap 1: Orientasi pada Masalah 

• Guru mengaitkan materi 

pembelajaran yang akan dilakukan 

dengan pengalaman siswa. 

• Guru mengingatkan kembali materi 

prasyarat yaitu larutan dan campuran. 

• Guru memberikan motivasi kepada 

siswa. 

• Guru memberitahukan  materi 

pelajaran yang akan dibahas yaitu 

mengenai pengertian koloid, 

klasifikasi koloid, penggunaan koloid. 

• Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan logistik 

yang diperlukan, pengajuan masalah. 

• Guru memberitahukan tentang 

standar kompetensi, kompetensi 

dasar, indikator pada pertemuan yang  

berlangsung. 

• Guru menjelaskan langkah-langkah 

model pembelajaran problem based 

learning. 

• Guru mengajukan beberapa 

permasalahan agar merangsang siswa 

untuk menimbulkan beberapa 

pertanyaan kepada siswa kemudian 

siswa mencoba memecahkan 

permasalahan tersebut. 

60 

Menit 

 

Keterampilan 

pemecahan 

masalah 

(indikator 1: 

memahami 

masalah) 

Tahap 2: Mengorganisasikan siswa 

untuk belajar 

• Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok 

• Guru membantu siswa dalam 

membatasi dan mengorganisasikan 

tugas belajar yang terkait, pengertian 

koloid, klasifikasi koloid, dan 

penggunaan kolid 
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Langkah 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Indikator 

KPM 

Tahap 3: Membimbing penyelidikan 

individual/kelompok 

• Guru memberikan bahan ajar kepada 

siswa untuk menjawab permasalahan 

tersebut. 

• Siswa mengamati bahan ajar yang 

diberikan oleh guru. 

• Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengidentifikasi 

sebanyak mungkin masalah-masalah 

dengan bahan ajar, kemudian salah 

satunya dipilih dan dirumuskan dalam 

bentuk hipotesis (jawaban sementara 

atas pertanyaan masalah). 

• Guru juga memberi kesempatan 

kepada siswa untuk mengumpulkan 

informasi sebanyak-banyaknya untuk 

membuktikan benar atau tidaknya 

hipotesis tersebut. 

• siswa mengolah informasi yang sudah 

didapatkan dari berbagai sumber 

untuk membuktikan benar atau 

tidaknya hipotesis tersebut. 

Keterampilan 

pemecahan 

masalah 

(indikator 2: 

menyelesaikan 

masalah) 

Keterampilan 

pemecahan 

masalah 

(indikator 

3:melakukan 

pengecekan 

kembali atau 

membuat 

kesimpulan) 

Tahap 4: Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

• Siswa mengkomunikasikan mengenai 

informasi-informasi yang mereka 

ketahui. 

• Salah satu perwakilan dari kelompok 

membuktikan hipotesis yang telah 

dirumuskan benar atau tidak dari 

berbagai informasi yang telah 

didapatkan 

 

Tahap 5: Menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan 

masalah 

• Guru memperbaiki jawaban siswa 

yang kurang tepat. 

• Guru menyimpulkan semua 

pertanyaan yang di tanyakan siswa. 

• Guru menyimpulkan hasil diskusi 

Penutup  • Siswa diberikan tugas membuat 

laporan hasil diskusi. 

• Siswa berdoa untuk menutup 

pembelajaran. 

5 menit  
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2. Pertemuan 3 (2 x 35 Menit) 

Model : Problem Based Learning 

Metode : Diskusi/ tanya jawab 

Langkah 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Indikator 

KPM 

pendahuluan • Guru membuka pertemuan dengan 

salam pembuka dan berdoa untuk 

memulai pembelajaran. 

• Guru memeriksa kehadiran siswa dan 

mengkondisikan kelas. 

5 

Menit 

 

Kegiatan Inti Tahap 1: Orientasi pada Masalah 

• Guru mengaitkan materi 

pembelajaran yang akan dilakukan 

dengan pengalaman siswa. 

• Guru mengingatkan kembali materi 

sebelumnya yaitu, pengertian koloid, 

klasifikasi koloid, penggunaan koloid 

• Guru memberikan motivasi kepada 

siswa. 

• Guru memberitahukan  materi 

pelajaran yang akan dibahas yaitu 

mengenai sistem koloid dan sifat-sifat 

koloid. 

• Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan logistik 

yang diperlukan, pengajuan masalah. 

• Guru memberitahukan tentang 

standar kompetensi, kompetensi 

dasar, indikator pada pertemuan yang  

berlangsung. 

• Guru menjelaskan langkah-langkah 

model pembelajaran problem based 

learning. 

• Guru mengajukan beberapa 

permasalahan agar merangsang siswa 

untuk menimbulkan beberapa 

pertanyaan kepada siswa kemudian 

siswa mencoba memecahkan 

permasalahan tersebut. 

60 

Menit 

 

Keterampilan 

pemecahan 

masalah 

(indikator 1: 

memahami 

masalah) 

Tahap 2: Mengorganisasikan siswa 

untuk belajar 

• Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok 

• Guru membantu siswa dalam 

membatasi dan mengorganisasikan 

tugas belajar yang terkait sistem 

koloid dan sifat-sifat kolid. 
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Langkah 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Indikator 

KPM 

Tahap 3: Membimbing penyelidikan 

individual/kelompok 

• Guru memberikan bahan ajar kepada 

siswa untuk menjawab permasalahan 

tersebut. 

• Siswa mengamati bahan ajar yang 

diberikan oleh guru. 

• Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengidentifikasi 

sebanyak mungkin masalah-masalah 

dengan bahan ajar, kemudian salah 

satunya dipilih dan dirumuskan dalam 

bentuk hipotesis (jawaban sementara 

atas pertanyaan masalah). 

• Guru juga memberi kesempatan 

kepada siswa untuk mengumpulkan 

informasi sebanyak-banyaknya untuk 

membuktikan benar atau tidaknya 

hipotesis tersebut. 

• siswa mengolah informasi yang sudah 

didapatkan dari berbagai sumber 

untuk membuktikan benar atau 

tidaknya hipotesis tersebut. 

Keterampilan 

pemecahan 

masalah 

(indikator 2: 

menyelesaikan 

masalah) 

Keterampilan 

pemecahan 

masalah 

(indikator 

3:melakukan 

pengecekan 

kembali atau 

membuat 

kesimpulan) 

Tahap 4: Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

• Siswa mengkomunikasikan mengenai 

informasi-informasi yang mereka 

ketahui. 

• Salah satu perwakilan dari kelompok 

membuktikan hipotesis yang telah 

dirumuskan benar atau tidak dari 

berbagai informasi yang telah 

didapatkan 

 

Tahap 5: Menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan 

masalah 

• Guru memperbaiki jawaban siswa 

yang kurang tepat. 

• Guru menyimpulkan semua 

pertanyaan yang di tanyakan siswa. 

• Guru menyimpulkan hasil diskusi 

 

Penutup  • Siswa diberikan tugas membuat 

laporan hasil diskusi. 

• Siswa berdoa untuk menutup 

pembelajaran. 

5 menit  
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H. PENILAIAN 

No Aspek Prosedur  Instrumen Keterangan 

1. Sikap 

(psikomotorik) 

Observasi  Lembar 

pengamatan guru  

Terlampir  

2. Pengetahuan 

(kognitif) 

Pre-test dan 

post-test 

Soal uraian Terlampir  

3. Keterampilan 

(afektif) 

Observasi  Lembar 

pengamatan peserta 

didik 

Terlampir  

 

Pekanbaru,    Mei 2022 

 

Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

 

LIZANA MARYANTI, S.Pd   INDRA FATKULLAH 

NIP.  19760306 200501 2 010 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

KELAS EKSPERIMEN 

 

NAMA SEKOLAH  : SMA Negeri 12 Pekanbaru 

MATA PELAJARAN : KIMIA 

KELAS/SEMESTER : XI/2 

MATERI POKOK  : KOLOID 

PERTEMUAN  : 2 dan 3 

ALOKASI WAKTU  : 4 x 35 Menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

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

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

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

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa 

ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya,dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 

untuk memecahkan masalah 

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

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 

disekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

3.15 Mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid, menjelaskan sifat-sifat 

koloid dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Indikator :  

3.15.1 Mampu menjelaskan sifat-sifat koloid dan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

Lampiran A.5. 
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C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Secara mandiri, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat koloid dan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

Fakta: 

• Senyawa koloid dalam kehidupan sehari-hari. 

• Manfaat senyawa koloid. 

Konsep: 

• Senyawa koloid. 

• Klasifikasi koloid 

Prinsip: 

• Sistem koloid 

• Sifat koloid 

Prosedur: 

• Pembuatan koloid 

E. MODEL PEMBELAJARAN 

Model Pembelajaran  : Problem Based Learning berbasis Daily Life 

Metode Pembelajaran  : Diskusi/Tanya Jawab 

F. MEDIA/ ALAT/ BAHAN/ SUMBER BELAJAR 

1. Media  : Power point 

2. Alat   : Spidol, Papan tulis, dan Penghapus 

3. Bahan  : LKPD, bahan ajar, soal tes 

4. Sumber Belajar : Unggul Sudarmo, Kimia Untuk SMA Kelas XI,  

       Jakarta, Erlangga 

G. LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Pertemuan 2 (2 x 35 Menit) 

Model  : Problem Based Learning berbasis Daily Life 

Metode  : Diskusi/ tanya jawab 

Langkah 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Indikator 

KPM 

pendahuluan • Guru membuka pertemuan dengan 

salam pembuka dan berdoa untuk 

memulai pembelajaran. 

• Guru memeriksa kehadiran siswa dan 

mengkondisikan kelas 

5 

Menit 
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Langkah 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Indikator 

KPM 

Kegiatan Inti Tahap 1: Orientasi pada Masalah 

• Guru mengaitkan materi pembelajaran 

yang akan dilakukan dengan 

pengalaman siswa. 

• Guru mengingatkan kembali materi 

prasyarat yaitu larutan dan campuran. 

• Guru mengaitkan materi pembelajaran 

dalam kehidupan sehari-hari, seperti 

jenis-jenis koloid yaitu tinta, asap, cat, 

debu dan sebagainya. 

• Guru memberitahukan  materi 

pelajaran yang akan dibahas yaitu 

mengenai pengertian koloid, 

klasifikasi koloid, penggunaan koloid. 

• Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan logistik 

yang diperlukan, pengajuan masalah. 

• Guru memberitahukan tentang standar 

kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator pada pertemuan yang  

berlangsung. 

• Guru menjelaskan langkah-langkah 

model pembelajaran problem based 

learning berbasis daily life. 

• Guru mengajukan beberapa 

permasalahan dalam kehidupan sehari-

hari agar merangsang siswa untuk 

menimbulkan beberapa pertanyaan 

kepada siswa kemudian siswa 

mencoba memecahkan permasalahan 

tersebut 

60 

Menit 

 

Keterampilan 

pemecahan 

masalah 

(indikator 1: 

memahami 

masalah) 

Tahap 2: Mengorganisasikan siswa untuk 

belajar 

• Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok 

• Guru membantu siswa dalam 

membatasi dan mengorganisasikan 

tugas belajar yang terkait, pengertian 

koloid, klasifikasi koloid, dan 

penggunaan kolid. 
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Langkah 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Indikator 

KPM 

Tahap 3: Membimbing penyelidikan 

individual/kelompok 

• Guru memberikan bahan ajar yang 

berbasis daily life kepada siswa untuk 

menjawab permasalahan tersebut. 

• Siswa mengamati bahan ajar yang 

diberikan oleh guru. 

• Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengidentifikasi 

sebanyak mungkin masalah-masalah 

dengan bahan ajar, kemudian salah 

satunya dipilih dan dirumuskan dalam 

bentuk hipotesis (jawaban sementara 

atas pertanyaan masalah). 

• Guru juga memberi kesempatan 

kepada siswa untuk mengumpulkan 

informasi sebanyak-banyaknya untuk 

membuktikan benar atau tidaknya 

hipotesis tersebut. 

• siswa mengolah informasi yang sudah 

didapatkan dari berbagai sumber untuk 

membuktikan benar atau tidaknya 

hipotesis tersebut. 

Keterampilan 

pemecahan 

masalah 

(indikator 2: 

menyelesaikan 

masalah) 

Keterampilan 

pemecahan 

masalah 

(indikator 

3:melakukan 

pengecekan 

kembali atau 

membuat 

kesimpulan) 

Tahap 4: Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

• Siswa mengkomunikasikan mengenai 

informasi-informasi yang mereka 

ketahui. 

• Salah satu perwakilan dari kelompok 

membuktikan hipotesis yang telah 

dirumuskan benar atau tidak dari 

berbagai informasi yang telah 

didapatkan 

 

Tahap 5: Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah 

• Guru memperbaiki jawaban siswa 

yang kurang tepat. 

• Guru menyimpulkan semua 

pertanyaan yang di tanyakan siswa. 

• Guru menyimpulkan hasil diskusi 

 

Penutup  • Siswa diberikan tugas membuat 

laporan hasil diskusi. 

• Siswa berdoa untuk menutup 

pembelajaran 

5 menit  
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2. Pertemuan 3 (2 x 35 Menit) 

Model : Problem Based Learning berbasis Daily Life 

Metode : Diskusi/ tanya jawab 

Langkah 

Pembelajaran Kelas Eksperimen 
Alokasi 

Waktu 

Indikator  

KPM 

pendahuluan • Guru membuka pertemuan dengan 

salam pembuka dan berdoa untuk 

memulai pembelajaran. 

• Guru memeriksa kehadiran siswa 

dan mengkondisikan kelas 

5 

Menit 

 

Kegiatan Inti Tahap 1: Orientasi pada Masalah 

• Guru mengaitkan materi 

pembelajaran yang akan dilakukan 

dengan pengalaman siswa. 

• Guru mengingatkan kembali materi 

sebelumnya yaitu, pengertian 

koloid, klasifikasi koloid, 

penggunaan koloid. 

• Guru mengaitkan materi 

pembelajaran dalam kehidupan 

sehari-hari, seperti sifat-sifat koloid 

yaitu adsorbsi, proses cuci darah 

yang merupakan sifat dari koloid 

yaitu dialisis dan sebagainya. 

• Guru memberitahukan  materi 

pelajaran yang akan dibahas yaitu 

mengenai sistem koloid dan sifat-

sifat koloid 

• Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan logistik 

yang diperlukan, pengajuan 

masalah. 

• Guru memberitahukan tentang 

standar kompetensi, kompetensi 

dasar, indikator pada pertemuan 

yang  berlangsung. 

• Guru menjelaskan langkah-langkah 

model pembelajaran problem based 

learning berbasis daily life. 

• Guru mengajukan beberapa 

permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari agar merangsang siswa 

untuk menimbulkan beberapa 

pertanyaan kepada siswa kemudian 

siswa mencoba memecahkan 

permasalahan tersebut 

60 

Menit 

 

Keterampilan 

pemecahan 

masalah 

(indikator 1: 

memahami 

masalah) 
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Langkah 

Pembelajaran Kelas Eksperimen 
Alokasi 

Waktu 

Indikator  

KPM 

Tahap 2: Mengorganisasikan siswa 

untuk belajar 

• Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok 

• Guru membantu siswa dalam 

membatasi dan mengorganisasikan 

tugas belajar yang terkait sistem 

koloid dan sifat-sifat koloid kolid. 

 

Tahap 3: Membimbing penyelidikan 

individual/kelompok 

• Guru memberikan bahan ajar yang 

berbasis daily life kepada siswa 

untuk menjawab permasalahan 

tersebut. 

• Siswa mengamati bahan ajar yang 

diberikan oleh guru. 

• Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin 

masalah-masalah dengan bahan ajar, 

kemudian salah satunya dipilih dan 

dirumuskan dalam bentuk hipotesis 

(jawaban sementara atas pertanyaan 

masalah). 

• Guru juga memberi kesempatan 

kepada siswa untuk mengumpulkan 

informasi sebanyak-banyaknya 

untuk membuktikan benar atau 

tidaknya hipotesis tersebut. 

• siswa mengolah informasi yang 

sudah didapatkan dari berbagai 

sumber untuk membuktikan benar 

atau tidaknya hipotesis tersebut. 

Keterampilan 

pemecahan 

masalah 

(indikator 2: 

menyelesaikan 

masalah) 

Keterampilan 

pemecahan 

masalah 

(indikator 

3:melakukan 

pengecekan 

kembali atau 

membuat 

kesimpulan) 

Tahap 4: Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

• Siswa mengkomunikasikan 

mengenai informasi-informasi yang 

mereka ketahui. 

• Salah satu perwakilan dari kelompok 

membuktikan hipotesis yang telah 

dirumuskan benar atau tidak dari 

berbagai informasi yang telah 

didapatkan 
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Langkah 

Pembelajaran Kelas Eksperimen 
Alokasi 

Waktu 

Indikator  

KPM 

Tahap 5: Menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan 

masalah 

• Guru memperbaiki jawaban siswa 

yang kurang tepat. 

• Guru menyimpulkan semua 

pertanyaan yang di tanyakan siswa. 

• Guru menyimpulkan hasil diskusi 

 

Penutup  • Siswa diberikan tugas membuat 

laporan hasil diskusi. 

• Siswa berdoa untuk menutup 

pembelajaran 

5 menit  

 

H. PENILAIAN 

No Aspek Prosedur  Instrumen Keterangan 

1. Sikap 

(psikomotorik) 

Observasi  Lembar 

pengamatan guru  

Terlampir  

2. Pengetahuan 

(kognitif) 

Pre-test dan 

post-test 

Soal uraian Terlampir  

3. Keterampilan 

(afektif) 

Observasi  Lembar 

pengamatan 

peserta didik 

Terlampir  

 

Pekanbaru,    Mei 2022 

 

Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

 

LIZANA MARYANTI, S.Pd   INDRA FATKULLAH 

NIP.  19760306 200501 2 010 
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VALIDASI INSTRUMEN TES KETERAMPILAN PEMECAHAN 

MASALAH SISWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran B.1. 
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KISI-KISI INSTRUMEN TES KETERAMPILAN PEMECAHAN 

MASALAH 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator 

Pembelajaran 

Indikator 

Keterampilan 

Pemecahan 

Masalah 

Bentuk 

Soal 

No 

Soal 

3.14 

Mengelompok- 

kan berbagai tipe 

sistem koloid, 

dan menjelaskan 

kegunaan koloid 

dalam kehidupan 

berdasarkan sifat-

sifatnya 

• Menjelaskan 

jenis koloid dan 

sifat-sifat koloid 

• Memahami 

masalah 

• Menyelesaikan 

masalah 

• Melakukan 

pengecekan 

kembali 

 

Uraian  3,4 

• Mengidentifikasi 

berbagai jenis 

produk yang 

berupa koloid 

1,2 

• Menghubungkan 

sistem koloid 

dengan sifat-

sifatnya 

5,6 

• Menjelaskan 

bahan/zat yang 

berupa koloid 

dalam industri 

farmasi, 

kosmetik, bahan 

makanan, dan 

lain-lain 

10,11, 

12 

• Menjelaskan 

pemurnian 

koloid, 

pembuatan 

koloid, dan 

peranannya 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

7,8,9 

 

 

 

Lampiran B.2. 
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PEDOMAN PENSKORAN INSTRUMEN TES KETERAMPILAN PEMECAHAN MASALAH 

No Soal Indikator 

KPM 

Kunci Jawaban skor Keterangan 

1 Seperti yang kita 

ketahui sebelumnya 

bahwa susu 

merupakan sistem 

koloid yang sering kita 

jumpai dalam 

kehidupan sehari hari, 

fase terdispersi apa 

yang terdapat dari susu 

tersebut dan apa jenis 

koloid dari susu! 

 

Memahami 

masalah 

Dik :  

Susu merupakan koloid  

Dit : 

Fase terdispersi apa yang terdapat 

dari susu tersebut dan apa nama 

koloid dari susu? 

3 Skor 0 : Tidak mengerti sama sekali masalah yang 

dimaksud. 

Skor 1 : Tidak mengerti sebagian masalah dengan 

menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan tidak 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari masalah. 

Skor 2 : Tidak mengerti sebagian masalah dengan 

menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari masalah. 

Skor 3 : Mampu mengidentifikasi masalah dengan 

benar dan tepat 

Menyelesaikan 

masalah 

Susu memiliki fase terdispersi cair 

karena susu salah satunya di dapat 

dari sapi dan medium pendispersi 

juga cair. Fase terdispersi cair dan 

medium pendispersi cair merupakan 

jenis sistem koloid emulsi 

4 Skor 0 : Tidak mampu menyelesaikan masalah sama 

sekali. 

Skor 1 : Menyelesaikan masalah tidak sesuai dengan 

rencana. 

Skor 2 : Menyelesaikan sebagian dari masalah. 

Skor 3 : Menyelesaikan masalah kurang tepat. 

Skor 4 : Mampu menyelesaikan masalah dengan benar 

dan tepat. 

Melakukan 

pengecekan 

kembali 

Susu memiliki fase terdispersi cair 

dan termasuk koloid emulsi. 

2 Skor 0 : Tidak menyimpulkan masalah sama sekali. 

Skor 1 : Dapat menyimpulkan masalah tetapi kurang 

tepat. 

Skor 2 : Dapat menyimpulkan masalah dengan tepat 

Lampiran B.3. 
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No Soal Indikator 

KPM 

Kunci Jawaban skor Keterangan 

2 Pada kehidupan 

sehari-hari kita sering 

menggunakan 

mentega untuk 

dijadikan bahan 

masakan kita. 

Mentega memiliki 

wujud padat dan 

bertekstur kental. 

Jelaskan mengapa 

mentega selalu 

bertekstur kental dan 

tidak mengeras?   

 

Memahami 

masalah 

Dik :  

Mentega berwujud padat dan 

bertekstur kental 

Dit :  

Kenapa mentega selalu berbentuk 

kental dan tidak mengeras? 

3 Skor 0 : Tidak mengerti sama sekali masalah yang 

dimaksud. 

Skor 1 : Tidak mengerti sebagian masalah dengan 

menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan tidak 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari masalah. 

Skor 2 : Tidak mengerti sebagian masalah dengan 

menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari masalah. 

Skor 3 : Mampu mengidentifikasi masalah dengan 

benar dan tepat 

Menyelesaikan 

masalah 

Pada mentega terdapat lesitin yang 

berperan sebagai koloid pelindung. 

Koloid pelindung bekerja dengan 

cara melindungi partikel-partikel 

koloid agar mentega tetap kental dan 

tidak mengeras. 

4 Skor 0 : Tidak mengerti sama sekali masalah yang 

dimaksud. 

Skor 1 : Tidak mengerti sebagian masalah dengan 

menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan tidak 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari masalah. 

Skor 2 : Tidak mengerti sebagian masalah dengan 

menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari masalah. 

Skor 3 : Mampu mengidentifikasi masalah dengan 

benar dan tepat 

Melakukan 

pengecekan 

kembali 

Dengan adanya lesitin pada mentega 

sebagai koloid pelindung yang 

melindungi partikel-partikel koloid 

agar mentega tetap kental dan tidak 

mengeras. 

2 Skor 0 : Tidak menyimpulkan masalah sama sekali. 

Skor 1 : Dapat menyimpulkan masalah tetapi kurang 

tepat. 

Skor 2 : Dapat menyimpulkan masalah dengan tepat 
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Kunci Jawaban skor Keterangan 

3 Pada siang hari 

didalam ruangan 

terlihat cukup terang, 

padahal didalam 

ruangan tidak terkena 

sinar matahari secara 

langsung. Jelaskan 

kenapa hal tersebut 

bisa terjadi! 

Memahami 

masalah 

Dik : 

Didalam ruangan terlihat terang 

disiang hari.  

Dit : 

Kenapa pada siang hari didalam 

ruangan terlihat terang? Padahal 

tidak terkena sinar matahari 

3 Skor 0 : Tidak mengerti sama sekali masalah yang 

dimaksud. 

Skor 1 : Tidak mengerti sebagian masalah dengan 

menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan tidak 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari masalah. 

Skor 2 : Tidak mengerti sebagian masalah dengan 

menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari masalah. 

Skor 3 : Mampu mengidentifikasi masalah dengan 

benar dan tepat 

Menyelesaikan 

masalah 

Pada siang hari sinar matahari 

dipantulkan oleh partikel debu, 

kemudian partikel debu bergerak 

secara acak. Karena adanya partikel 

debu di udara sekitar ruangan 

sehingga membuat sinar matahari 

dipantulkan kesegala arah, 

disamping itu, partiekl debu 

bergerak secara acak yang membuat 

pantulan sinar matahari semakin 

acak sampai terkena partikel debu 

yang ada didalam ruangan, sehingga 

didalam ruangan menjadi cukup 

terang walaupun tidak terkena sinar 

matahari secara langsung. Pada 

peristiwa ini termasuk sifat koloid 

gerak brown yang mana partikel 

koloid bergerak terus menerus 

secara acak, yang mana partikel 

debu sebagai partikel koloidnya. 

4 Skor 0 : Tidak mampu menyelesaikan masalah sama 

sekali. 

Skor 1 : Menyelesaikan masalah tidak sesuai dengan 

rencana. 

Skor 2 : Menyelesaikan sebagian dari masalah. 

Skor 3 : Menyelesaikan masalah kurang tepat. 

Skor 4 : Mampu menyelesaikan masalah dengan benar 

dan tepat. 
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Melakukan 

pengecekan 

kembali 

Pada kejadian tersebut termasuk 

sifat koloid gerak brown yang mana 

partikel koloid bergerak terus 

menerus secara acak sehingga 

didalam ruangan terlihat terang.  

2 Skor 0 : Tidak menyimpulkan masalah sama sekali. 

Skor 1 : Dapat menyimpulkan masalah tetapi kurang 

tepat. 

Skor 2 : Dapat menyimpulkan masalah dengan tepat 

4 Pada malam hari 

ketika lampu 

kendaraan menyoroti 

jalanan, sinar dari 

lampu kendaraan 

tersebut seakan-akan 

terlihat semakin terang 

dan dapat menyinari 

jalanan. dan apabila 

kamu perhatikan lebih 

seksama ketika lampu 

menerangi jalanan 

seakan akan banyak 

benda kecil yang 

berterbangan. Jelaskan 

kenapa hal tersebut 

bisa terjadi dan benda 

apakah yang 

berterbangan tersebut? 

 

Memahami 

masalah 

Dik :  

1. Dimalam hari lampu kendaraan 

terlihat terang 

2. Terlihat benda kecil berterbangan 

Dit : kenapa sinar dari lampu terlihat 

semakin terang dan benda apakah 

yang berterbangan tersebut? 

3 Skor 0 : Tidak mengerti sama sekali masalah yang 

dimaksud. 

Skor 1 : Tidak mengerti sebagian masalah dengan 

menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan tidak 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari masalah. 

Skor 2 : Tidak mengerti sebagian masalah dengan 

menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari masalah. 

Skor 3 : Mampu mengidentifikasi masalah dengan 

benar dan tepat 

Menyelesaikan 

masalah 

Pada saat lampu mobil menyori 

jalanan, jalanan tersebut di penuhi 

oleh debu. Debu merupakan partikel 

koloid yang memiliki fasa 

terdispersi padat dalam gas. 

sehingga ketika cahaya lampu mobil 

menyoroti jalanan maka lampu 

mobil tersebut akan mengenai 

partikel koloid debu sehingga 

cahaya pun terhamburkan sehingga 

cahaya terlihat semakin terang. 

4 Skor 0 : Tidak mampu menyelesaikan masalah sama 

sekali. 

Skor 1 : Menyelesaikan masalah tidak sesuai dengan 

rencana. 

Skor 2 : Menyelesaikan sebagian dari masalah. 

Skor 3 : Menyelesaikan masalah kurang tepat. 

Skor 4 : Mampu menyelesaikan masalah dengan benar 

dan tepat. 

Melakukan 

pengecekan 

kembali 

Pada kejadian tersebut termasuk 

sifat koloid efek tyndall yang mana 

cahaya lampu mobil mengenai 

partikel-partikel koloid (debu) 

sehingga cahaya terhamburkan dan 

2 Skor 0 : Tidak menyimpulkan masalah sama sekali. 

Skor 1 : Dapat menyimpulkan masalah tetapi kurang 

tepat. 

Skor 2 : Dapat menyimpulkan masalah dengan tepat 
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seakan -akan cahaya lampu mobil 

akan nampak lebih terang. 

5 Pada saat pemadaman 

listrik, biasanya kita 

menggunakan senter 

sebagai alat 

penerangan dan 

apabila kalian 

perhatikan lebih dalam 

cahaya senter tersebut 

terlihat terhamburkan. 

Jelaskan mengapa hal 

tersebut bisa terjadi! 

 

Memahami 

masalah 

Dik : 

Cahaya senter terhamburkan 

Dit : 

Mengapa cahaya senter terlihat 

terhamburkan? 

3 Skor 0 : Tidak mengerti sama sekali masalah yang 

dimaksud. 

Skor 1 : Tidak mengerti sebagian masalah dengan 

menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan tidak 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari masalah. 

Skor 2 : Tidak mengerti sebagian masalah dengan 

menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari masalah. 

Skor 3 : Mampu mengidentifikasi masalah dengan 

benar dan tepat 

Menyelesaikan 

masalah 

Pada saat mati lampu yang 

mempengaruhi lampu senter 

terhamburkan adalah adanya 

partikel- partikel koloid berupa debu 

yang memantulkan cahaya dari 

senter tersebut sehingga cahaya 

senter nampak terhamburkan. 

Cahaya senter terhamburkan karena 

adanya efek tyndall. Efek tyndall 

merupakan proses penghamburan 

cahaya akibat partikel partikel 

koloid 

4 Skor 0 : Tidak mampu menyelesaikan masalah sama 

sekali. 

Skor 1 : Menyelesaikan masalah tidak sesuai dengan 

rencana. 

Skor 2 : Menyelesaikan sebagian dari masalah. 

Skor 3 : Menyelesaikan masalah kurang tepat. 

Skor 4 : Mampu menyelesaikan masalah dengan benar 

dan tepat. 

Melakukan 

pengecekan 

kembali 

Cahaya senter terhamburkan karena 

adanya efek tyndall. Efek tyndall 

merupakan proses penghamburan 

cahaya akibat partikel partikel 

koloid 

 

2 Skor 0 : Tidak menyimpulkan masalah sama sekali. 

Skor 1 : Dapat menyimpulkan masalah tetapi kurang 

tepat. 

Skor 2 : Dapat menyimpulkan masalah dengan tepat 
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6 Pada saat memasak, 

biasanya ibu 

menghaluskan bumbu-

bumbu dapur hingga 

menjadi halus sebelum 

di proses atau di 

tambahkan pada bahan 

makanan yang hendak 

di masak. Mengapa 

ibu menghaluskan 

bumbu dapur terlebih 

dahulu sebelum di 

campur dengan bahan 

makanan yang hendak 

di masak? Jelaskan 

dengan konsep koloid. 

 

Memahami 

masalah 

Dik : 

Bumbu dihaluskan sebelum 

dicampurkan dengan bahan 

makanan yang mau dimasak. 

 

Dit : 

Mengapa ibu menghaluskan bumbu 

dapur terlebih dahulu sebelum di 

campur dengan bahan makanan 

yang hendak di masak? 

 

3 Skor 0 : Tidak mengerti sama sekali masalah yang 

dimaksud. 

Skor 1 : Tidak mengerti sebagian masalah dengan 

menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan tidak 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari masalah. 

Skor 2 : Tidak mengerti sebagian masalah dengan 

menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari masalah. 

Skor 3 : Mampu mengidentifikasi masalah dengan 

benar dan tepat 

Menyelesaikan 

masalah 

Proses menghaluskan bumbu 

tersebut merupakan proses 

pembuatan koloid dengan cara 

dispersi Cara dispersi yaitu 

menghaluskan hingga menjadi 

partikel-partikel koloid.. Hal 

tersebut di lakukan agar bumbu 

menjadi partikel-partikel koloid, 

sehingga bumbu makanan dapat 

tersebar secara merata dalam 

masakan karena ukuran partikel 

yang kecil tersebut sehingga dapat 

membuat bumbu makanan terasa 

dalam makanan. 

4 Skor 0 : Tidak mampu menyelesaikan masalah sama 

sekali. 

Skor 1 : Menyelesaikan masalah tidak sesuai dengan 

rencana. 

Skor 2 : Menyelesaikan sebagian dari masalah. 

Skor 3 : Menyelesaikan masalah kurang tepat. 

Skor 4 : Mampu menyelesaikan masalah dengan benar 

dan tepat. 

Melakukan 

pengecekan 

kembali 

Proses menghaluskan bumbu 

termasuk dalam koloid dispersi. 

Dengan mengaluskan bumbu 

sebelum dicampurkan kebahan 

makanan dapat membuat bumbu 

tersebar secara merata. 

2 Skor 0 : Tidak menyimpulkan masalah sama sekali. 

Skor 1 : Dapat menyimpulkan masalah tetapi kurang 

tepat. 

Skor 2 : Dapat menyimpulkan masalah dengan tepat 
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7 Dalam kehidupan, 

pada pengolahan air 

minum sering 

menggunakan 

/menambahkan tawas 

(Al2(SO4)3). Jelaskan 

kenapa dilakukan hal 

tersebut? 

 

Memahami 

masalah 

Dik : 

Pada pengolahan air minum 

menggunakan tawas 

Dit : 

Kenapa menggunakan tawas pada 

pengolahan air minum? 

3 Skor 0 : Tidak mengerti sama sekali masalah yang 

dimaksud. 

Skor 1 : Tidak mengerti sebagian masalah dengan 

menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan tidak 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari masalah. 

Skor 2 : Tidak mengerti sebagian masalah dengan 

menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari masalah. 

Skor 3 : Mampu mengidentifikasi masalah dengan 

benar dan tepat 

 

Menyelesaikan 

masalah 

Tawas adalah alumunium sulfat, 

ketika ditambahkan pada air 

membentuk alumunium hidroksida. 

Muatan positif Alumunium 

hidroksida akan berikatan dengan 

pengotor dalam air (koloid negatif). 

Ketika berikatan akan membentuk 

endapan sehingga air menjadi jernih. 

Peristiwa ini termasuk sifat koloid 

koagulasi. 

4 Skor 0 : Tidak mampu menyelesaikan masalah sama 

sekali. 

Skor 1 : Menyelesaikan masalah tidak sesuai dengan 

rencana. 

Skor 2 : Menyelesaikan sebagian dari masalah. 

Skor 3 : Menyelesaikan masalah kurang tepat. 

Skor 4 : Mampu menyelesaikan masalah dengan benar 

dan tepat. 

Melakukan 

pengecekan 

kembali 

Pada peristiwa tersebut termasuk 

sifat koagulasi yang mana pada 

proses penambahan tawas pada air 

akan membentuk endapan sehingga 

menghasilkan air yang bersih. 

2 Skor 0 : Tidak menyimpulkan masalah sama sekali. 

Skor 1 : Dapat menyimpulkan masalah tetapi kurang 

tepat. 

Skor 2 : Dapat menyimpulkan masalah dengan tepat. 
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8 Tahu merupakan 

makanan yang 

menandung banyak 

protein. Tahu 

termasuk contoh 

koloid dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Jelaskan proses 

pembuatan tahu dan 

termasuk sifat koloid 

apa tahu tersebut? 

 

Memahami 

masalah 

Dik : 

1. Tahu mengandung protein 

2. Tahu merupakan koloid 

 

Dit : 

Bagaimana proses pembuatan tahu 

dan sifat koloid apa yang terjadi 

dalam proses pembuatan tahu? 

3 Skor 0 : Tidak mengerti sama sekali masalah yang 

dimaksud. 

Skor 1 : Tidak mengerti sebagian masalah dengan 

menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan tidak 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari masalah. 

Skor 2 : Tidak mengerti sebagian masalah dengan 

menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari masalah. 

Skor 3 : Mampu mengidentifikasi masalah dengan 

benar dan tepat 

Menyelesaikan 

masalah 

Tahu dibuat dengan menghaluskan 

kacang kedelai yang bercampur 

dengan air, kemudian disaring 

sehingga diperoleh filtrat susu 

kedelai. Ke dalam susu kedelai 

ditambahkan zat elektrolit asam 

cuka yang dikenal sebagai batu tahu. 

Penambahan batu tahu berfungsi 

untuk menggumpalkan protein yang 

ada pada susu kedelai sehingga 

menjadi tahu. 

4 Skor 0 : Tidak mengerti sama sekali masalah yang 

dimaksud. 

Skor 1 : Tidak mengerti sebagian masalah dengan 

menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan tidak 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari masalah. 

Skor 2 : Tidak mengerti sebagian masalah dengan 

menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari masalah. 

Skor 3 : Mampu mengidentifikasi masalah dengan 

benar dan tepat. 

Melakukan 

pengecekan 

kembali 

Dalam proses pembuatan tahu 

terjadi sifat koagulasi atau 

pengumpalan. Dalam pembuatan 

tahu terjadi penggumpalan protein 

yang ada pada susu kedelai ketika 

penambahan batu tahu. 

2 Skor 0 : Tidak menyimpulkan masalah sama sekali. 

Skor 1 : Dapat menyimpulkan masalah tetapi kurang 

tepat. 

Skor 2 : Dapat menyimpulkan masalah dengan tepat 
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9 Jika kamu berkemah 

di suatu tempat dan 

kamu hendak menanak 

nasi. Sementara itu, di 

daerah tersebut tidak 

ada air jernih, hanya 

ada air sungai yang 

mengandung lumpur. 

Apakah yang akan 

kamu lakukan agar 

dapat menanak nasi? 

hubungkan dan 

analisislah dengan 

mempertimbangkan 

sifat koloid! 

 

Memahami 

masalah 

Dik: 

Air sungai mengandung lumpur 

Dit: 

Bagaimana cara menanak nasi 

dengan menggunakan air yang 

mengandung lumpur? analisislah 

dan hubungkan masalah dengan 

mempertimbangkan sifat koloid! 

3 Skor 0 : Tidak mengerti sama sekali masalah yang 

dimaksud. 

Skor 1 : Tidak mengerti sebagian masalah dengan 

menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan tidak 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari masalah. 

Skor 2 : Tidak mengerti sebagian masalah dengan 

menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari masalah. 

Skor 3 : Mampu mengidentifikasi masalah dengan 

benar dan tepat 

Menyelesaikan 

masalah 

Untuk menanak nasi dengan 

menggunakan air yang mengandung 

lumpur adalah dengan menerapkan 

sifat koloid dialisis. Dengan cara 

beras dimasukkan ke dalam kertas 

selofan atau dapat menggunakan 

kerudung yang memiliki serat halus 

dan dibungkus erat-erat hingga tidak 

memungkinkan lumpur masuk ke 

dalam beras. Selanjutnya beras 

dalam kertas selofan atau kalian 

kerudung yang memiliki serat halus 

direbus dengan air dari sungai. 

Kertas selofan merupakan membran 

yang hanya dapat dilalui oleh 

partikel berukuran molekul seperti 

air, sedangkan lumpur yang 

ukurannya besar tidak dapat 

menembus membrane. Jadi, selama 

perebusan beras dengan air sungai, 

lumpurnya akan tetap di luar 

4 Skor 0 : Tidak mampu menyelesaikan masalah sama 

sekali. 

Skor 1 : Menyelesaikan masalah tidak sesuai dengan 

rencana. 

Skor 2 : Menyelesaikan sebagian dari masalah. 

Skor 3 : Menyelesaikan masalah kurang tepat. 

Skor 4 : Mampu menyelesaikan masalah dengan benar 

dan tepat. 
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membran, sedangkan air panas dapat 

menembus membran dan 

mematangkan beras. 

Melakukan 

pengecekan 

kembali 

Dengan menerapkan sifat koloid 

dialisis kita dapat memasak nasi 

dengan air yang berlumpur. 

2 Skor 0 : Tidak menyimpulkan masalah sama sekali. 

Skor 1 : Dapat menyimpulkan masalah tetapi kurang 

tepat. 

Skor 2 : Dapat menyimpulkan masalah dengan tepat 

10 Pada obat anak 

dibuatkan menjadi 

puyer. Puyer sendiri 

berasal dari beberapa 

tablet yang di 

haluskan. Tapi 

mengapa obat tersebut 

harus dihaluskan 

terlebih dulu dan 

biasanya dokter 

menyarankan untuk 

mencampurkan 

dengan sirup sebelum 

diminum. Coba kamu 

analisis mengapa hal 

tersebut terjadi apakah 

ada hubungannya 

dengan konsep atau 

cara pembuatan 

koloid? jelaskanlah! 

 

Memahami 

masalah 

Dik : 

Puyer  berasal dari beberapa tablet 

obat yang dihaluskan 

Dit : 

Mengapa obat tersebut dihaluskan 

terlebih dahulu sebelum diminum 

dan dicampurkan dengan sirup? 

3 Skor 0 : Tidak mengerti sama sekali masalah yang 

dimaksud. 

Skor 1 : Tidak mengerti sebagian masalah dengan 

menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan tidak 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari masalah. 

Skor 2 : Tidak mengerti sebagian masalah dengan 

menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari masalah. 

Skor 3 : Mampu mengidentifikasi masalah dengan 

benar dan tepat 

Menyelesaikan 

masalah 

Alasan mengapa obat tersebut harus 

di gerus hingga halus dan berukuran 

partikel koloid adalah agar dapat 

terserap secara maksimal untuk 

anak, karena anak-anak belum bisa 

menelan capsul secara bersamaan 

atau dalam ukuran besar, kemudian 

biasanya dicampurkan dengan sirup 

pula hal ini bertujuan untuk 

mencampurkan tablet dengan sirup 

agar khasiat dari obat dapat bekerja 

secara maksimal dan mudah di serap 

oleh anak. 

4 Skor 0 : Tidak mampu menyelesaikan masalah sama 

sekali. 

Skor 1 : Menyelesaikan masalah tidak sesuai dengan 

rencana. 

Skor 2 : Menyelesaikan sebagian dari masalah. 

Skor 3 : Menyelesaikan masalah kurang tepat. 

Skor 4 : Mampu menyelesaikan masalah dengan benar 

dan tepat. 
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Melakukan 

pengecekan 

kembali 

Dengan menghaluskan tablet obat 

dan mencampurkannya dengan sirup 

dapat memudahkan anak-anak 

menelan obat dan dapat membuat 

khasiat obat bekerja dengan 

maksimal. 

2 Skor 0 : Tidak menyimpulkan masalah sama sekali. 

Skor 1 : Dapat menyimpulkan masalah tetapi kurang 

tepat. 

Skor 2 : Dapat menyimpulkan masalah dengan tepat 

11 Norit merupakan 

tablet karbon aktif 

yang biasanya 

digunakan sebagai 

obat diare yang biasa 

disebabkan oleh 

bakteri patogen. 

Berdasarkan wacana 

di atas bagaimana cara 

kerja norit tersebut dan 

hubungkanlah dengan 

sifat dari koloid! 

 

Memahami 

masalah 

Dik : 

Norit terbuat dari karbon aktif dan 

merupakan obat diare. 

Dit : 

Bagaimana cara kerja norit? 

3 Skor 0 : Tidak mengerti sama sekali masalah yang 

dimaksud. 

Skor 1 : Tidak mengerti sebagian masalah dengan 

menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan tidak 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari masalah. 

Skor 2 : Tidak mengerti sebagian masalah dengan 

menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari masalah. 

Skor 3 : Mampu mengidentifikasi masalah dengan 

benar dan tepat 

Menyelesaikan 

masalah 

Norit merupakan obat diare yang 

mengandung senyawa karbon aktif 

di dalamnya, senyawa karbon aktif 

dapat menarik partikel-partikel yang 

ada di sekitarnya. salah satunya 

adalah bakteri patogen yang 

menyebabkan diare. begitulah cara 

obat ini bekerja. konsep ini 

merupakan salah satu sifat dari 

koloid yaitu adsorpsi. Adsorpsi 

adalah proses penyerapan di 

permukaan. 

4 Skor 0 : Tidak mampu menyelesaikan masalah sama 

sekali. 

Skor 1 : Menyelesaikan masalah tidak sesuai dengan 

rencana. 

Skor 2 : Menyelesaikan sebagian dari masalah. 

Skor 3 : Menyelesaikan masalah kurang tepat. 

Skor 4 : Mampu menyelesaikan masalah dengan benar 

dan tepat. 

Melakukan 

pengecekan 

kembali 

konsep kerja norit merupakan salah 

satu sifat dari koloid yaitu adsorpsi.  

2 Skor 0 : Tidak menyimpulkan masalah sama sekali. 

Skor 1 : Dapat menyimpulkan masalah tetapi kurang 

tepat. 
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No Soal Indikator 

KPM 

Kunci Jawaban skor Keterangan 

Adsorpsi adalah proses penyerapan 

di permukaan 

Skor 2 : Dapat menyimpulkan masalah dengan tepat 

12 Kandungan obat batuk 

mengandung 

ambroxol, banyak obat 

batuk yang berbentuk 

sirup. Biasanya sirup 

dikocok terlebih 

dahulu sebelum 

diminum. Mengapa 

sirup obat batuk 

sebelum diminum 

harus dikocok terlebih 

dahulu? jelaskan 

hubungannya dengan 

koloid! 

 

Memahami 

masalah 

Dik : 

Sirup dikocok terlebih dahulu 

sebelum diminum. 

Dit : 

Mengapa sirup obat batuk sebelum 

diminum harus dikocok terlebih 

dahulu? 

3 Skor 0 : Tidak mengerti sama sekali masalah yang 

dimaksud. 

Skor 1 : Tidak mengerti sebagian masalah dengan 

menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan tidak 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari masalah. 

Skor 2 : Tidak mengerti sebagian masalah dengan 

menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari masalah. 

Skor 3 : Mampu mengidentifikasi masalah dengan 

benar dan tepat 

Menyelesaikan 

masalah 

Sirup batuk sebelum diminum harus 

dikocok, karena sirup batuk 

merupakan jenis koloid yang 

bersifat kurang stabil sehingga dapat 

menimbulkan endapan dari 

komposisi partikel sirupnya. 

Dikocoknya sirup batuk sebelum 

diminum ialah untuk 

mencampurkan kembali partikel-

partikel atau komposisi dari sirup 

tersebut sehingga ketika diminum 

semua komposisi dapat masuk 

kedalam tubuh dan memaksimalkan 

proses penyembuhan batuk 

4 Skor 0 : Tidak mampu menyelesaikan masalah sama 

sekali. 

Skor 1 : Menyelesaikan masalah tidak sesuai dengan 

rencana. 

Skor 2 : Menyelesaikan sebagian dari masalah. 

Skor 3 : Menyelesaikan masalah kurang tepat. 

Skor 4 : Mampu menyelesaikan masalah dengan benar 

dan tepat. 

Melakukan 

pengecekan 

kembali 

Dengan mengocok sirup sebelum 

diminum dapat mencampurkan 

kembali partikel-partikel atau 

komposisi dari sirup tersebut 

sehingga ketika diminum semua 

2 Skor 0 : Tidak menyimpulkan masalah sama sekali. 

Skor 1 : Dapat menyimpulkan masalah tetapi kurang 

tepat. 

Skor 2 : Dapat menyimpulkan masalah dengan tepat 
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No Soal Indikator 

KPM 

Kunci Jawaban skor Keterangan 

komposisi dapat masuk kedalam 

tubuh dan memaksimalkan proses 

penyembuhan batuk 
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LEMBAR PRE-TEST/ POST-TEST KETERAMPILAN PEMECAHAN 

MASALAH 

    

Nama  : 

Kelas  : 

Pelajaran : 

Sekolah :  

Petunjuk Soal : Jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar! 

1. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa susu merupakan sistem koloid 

yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari hari, fase terdispersi apa yang 

terdapat dari susu tersebut dan apa jenis koloid dari susu! 

Jawaban 

Memahami masalah  

 

 

 

Menyelesaikan 

masalah 

 

 

 

 

 

Melakukan 

pengecekan 

kembali 

(kesimpulan) 

 

 

 

 

Lampiran B.4. 
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2. Pada kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan mentega untuk dijadikan 

bahan masakan kita. Mentega memiliki wujud padat dan bertekstur kental. 

Jelaskan mengapa mentega selalu bertekstur kental dan tidak mengeras?   

 

Jawaban 

Memahami masalah  

 

 

 

Menyelesaikan 

masalah 

 

 

 

 

 

 

Melakukan 

pengecekan 

kembali 

(kesimpulan) 

 

 

 

 

 

3. Pada siang hari didalam ruangan terlihat cukup terang, padahal didalam 

ruangan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Jelaskan kenapa hal 

tersebut bisa terjadi! 

Jawaban 

Memahami masalah  

 

 

 

Menyelesaikan 

masalah 
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Melakukan 

pengecekan 

kembali 

(kesimpulan) 

 

 

 

 

 

4. Pada malam hari ketika lampu kendaraan menyoroti jalanan, sinar dari lampu 

kendaraan tersebut seakan-akan terlihat semakin terang dan dapat menyinari 

jalanan. dan apabila kamu perhatikan lebih seksama ketika lampu menerangi 

jalanan seakan akan banyak benda kecil yang berterbangan. Jelaskan kenapa 

hal tersebut bisa terjadi dan benda apakah yang berterbangan tersebut? 

 

 

Jawaban 

Memahami masalah  

 

 

 

Menyelesaikan 

masalah 
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Melakukan 

pengecekan 

kembali 

(kesimpulan) 

 

 

 

 

 

 

5. Pada saat pemadaman listrik, biasanya kita menggunakan senter sebagai alat 

penerangan dan apabila kalian perhatikan lebih dalam cahaya senter tersebut 

terlihat terhamburkan. Jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi! 

 

Jawaban 

Memahami masalah  

 

 

 

Menyelesaikan 

masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melakukan 

pengecekan 

kembali 

(kesimpulan) 

 

 

 

 

 

6. Dalam kehidupan, pada pengolahan air minum sering menggunakan 

/menambahkan tawas (Al2(SO4)3). Jelaskan kenapa dilakukan hal tersebut? 
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Jawaban 

Memahami masalah  

 

 

 

Menyelesaikan 

masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melakukan 

pengecekan 

kembali 

(kesimpulan) 

 

 

 

 

 

7. Tahu merupakan makanan yang menandung banyak protein. Tahu termasuk 

contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan proses pembuatan tahu 

dan termasuk sifat koloid apa tahu tersebut? 

 

Jawaban 

Memahami masalah  
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Menyelesaikan 

masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melakukan 

pengecekan 

kembali 

(kesimpulan) 

 

 

 

 

 

 

8. Jika kamu berkemah di suatu tempat dan kamu hendak menanak nasi. 

Sementara itu, di daerah tersebut tidak ada air jernih, hanya ada air sungai yang 

mengandung lumpur. Apakah yang akan kamu lakukan agar dapat menanak 

nasi? hubungkan dan analisislah dengan mempertimbangkan sifat koloid! 

 

Jawaban 

Memahami masalah  

 

 

 

 

Menyelesaikan 

masalah 
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Melakukan 

pengecekan 

kembali 

(kesimpulan) 

 

 

 

 

 

9. Pada obat anak dibuatkan menjadi puyer. Puyer sendiri berasal dari beberapa 

tablet yang di haluskan. Tapi mengapa obat tersebut harus dihaluskan terlebih 

dulu dan biasanya dokter menyarankan untuk mencampurkan dengan sirup 

sebelum diminum. Coba kamu analisis mengapa hal tersebut terjadi apakah ada 

hubungannya dengan konsep atau cara pembuatan koloid? jelaskanlah! 

Jawaban 

Memahami masalah  

 

 

 

 

Menyelesaikan 

masalah 
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Melakukan 

pengecekan 

kembali 

(kesimpulan) 

 

 

 

 

 

 

10. Kandungan obat batuk mengandung ambroxol, banyak obat batuk yang 

berbentuk sirup. Biasanya sirup dikocok terlebih dahulu sebelum diminum. 

Mengapa sirup obat batuk sebelum diminum harus dikocok terlebih dahulu? 

jelaskan hubungannya dengan koloid! 

 

Jawaban 

Memahami masalah  

 

 

 

 

 

Menyelesaikan 

masalah 
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Melakukan 

pengecekan 

kembali 

(kesimpulan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selamat Mengerjakan 
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LEMBAR WAWANCARA PRA RISET 

Nama Sekolah   : SMA Negeri 12 Pekanbaru 

Nama Guru    : Lizana  Maryanti, S.Pd 

Hari/Tanggal wawancara : Rabu/ 09 Febuari 2022 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Kurikulum apa yang digunakan di 

SMAN 12 Pekanbaru? 

Kurikulum 2013 

 

2 Model dan metode apakah yang biasa 

digunakan dalam proses pembelajaran 

kimia? 

Yang biasa digunakan yaitu ceramah 

dan tanya jawab, discovery learning 

3 Bagaimana respon siswa saat belajar 

kimia? 

Masih ada siswa yang kurang aktif, 

terutama siswa dikelas tidak unggul 

4 Bagaimana keterampilan pemecahan 

masalah pada siswa? Seperti 

memahami masalah, merencanakan 

masalah, menyelesaikan masalah, 

mengecek kembali (menyimpulkan) 

Keterampilan pemecahan masalah siswa 

heterogen, akan tetapi banyak yang 

masih kurang. Hal ini bisa dilihat dari 

respon/ jawaban siswa ketika diberi 

soal/ permasalahan. Masih banyak yang 

tidak memahami masalah sehingga tidak 

bisa menyelesaikan persoalan yang 

diberikan. 

5 Apakah sudah mengaplikasikan kimia 

dalam kehidupan saat proses 

pembelajaran? 

Sudah, akan tetapi masih jarang. 

Pengaplikasian kimia dalam kehidupan 

disesuaikan dengan materi yang 

dipelajari 

6 Apakah siswa sudah mengenal tentang 

kimia dalam kehidupan sehari-hari 

Siswa masih kurang mengenal kimia 

dalam kehidupan, hal ini bisa dilihat dari 

respon siswa yang masih banyak tidak 

bisa menjawab pertanyaan guru tentang 

kimia yang ada dalam keseharian 

 

Pekanbaru, 09 Febuari 2022 

    Mengetahui, 

    Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

    Lizana Maryanti, S.Pd 

    NIP. 19760306 200501 2 010 

 

Lampiran C.1. 
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PENYEBARAN DATA VALIDASI SOAL KETERAMPILAN PEMECAHAN 

MASALAH PADA MATERI KOLOID 

NO NAMA KELAS 
NO ITEM SOAL 

JUMLAH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Adelia Helena XI IPA 7 6 8 4 7 3 6 3 3 5 6 5 63 

2 Aldryan Septiano XI IPA 6 9 8 4 4 6 5 3 3 3 6 3 60 

3 Anton Jones XI IPA 3 7 5 3 5 4 6 3 3 3 4 3 49 

4 Dhea Azizah XI IPA 7 7 8 6 5 6 5 3 3 3 4 3 60 

5 Hiskia Pedro XI IPA 8 7 7 6 8 6 6 6 3 5 7 3 72 

6 Indah Hayanti XI IPA 8 8 7 7 6 6 7 8 7 5 6 7 82 

7 Jarnia Finkan XI IPA 6 8 6 6 3 6 3 6 3 3 4 5 59 

8 Kevin Arjuna XI IPA 6 5 6 6 4 6 4 6 3 3 4 3 56 

9 Ledrin Adelina XI IPA 8 9 7 7 7 4 6 6 7 7 4 5 77 

10 Maria Oktaulina XI IPA 7 7 6 6 3 4 6 3 3 5 6 5 61 

11 Nabila Agustin XI IPA 6 6 6 4 6 4 6 4 3 3 4 3 55 

12 Paulin Manurung XI IPA 8 7 7 7 7 4 6 6 5 5 4 5 71 

13 Rahma Oktavia XI IPA 7 6 5 4 3 4 4 3 3 3 5 3 50 

14 Rama Dina XI IPA 6 7 7 6 4 3 6 3 3 3 4 3 55 

15 Romadoni Ilmi XI IPA 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 4 3 41 

16 Sheren Imut XI IPA 7 7 7 6 5 4 4 4 5 3 4 5 61 

17 Tri Ratna XI IPA 7 6 5 3 5 3 4 4 3 3 4 3 50 

Lampiran C.2. 
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HASIL KOMPUTERISASI VALIDASI EMPIRIS INSTRUMEN  

A. Validitas 

NO NAMA KELAS 
NO ITEM SOAL 

JUMLAH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Adelia Helena XI IPA 7 6 8 4 7 3 6 3 3 5 6 5 63 

2 Aldryan Septiano XI IPA 6 9 8 4 4 6 5 3 3 3 6 3 60 

3 Anton Jones XI IPA 3 7 5 3 5 4 6 3 3 3 4 3 49 

4 Dhea Azizah XI IPA 7 7 8 6 5 6 5 3 3 3 4 3 60 

5 Hiskia Pedro XI IPA 8 7 7 6 8 6 6 6 3 5 7 3 72 

6 Indah Hayanti XI IPA 8 8 7 7 6 6 7 8 7 5 6 7 82 

7 Jarnia Finkan XI IPA 6 8 6 6 3 6 3 6 3 3 4 5 59 

8 Kevin Arjuna XI IPA 6 5 6 6 4 6 4 6 3 3 4 3 56 

9 Ledrin Adelina XI IPA 8 9 7 7 7 4 6 6 7 7 4 5 77 

10 Maria Oktaulina XI IPA 7 7 6 6 3 4 6 3 3 5 6 5 61 

11 Nabila Agustin XI IPA 6 6 6 4 6 4 6 4 3 3 4 3 55 

12 Paulin Manurung XI IPA 8 7 7 7 7 4 6 6 5 5 4 5 71 

13 Rahma Oktavia XI IPA 7 6 5 4 3 4 4 3 3 3 5 3 50 

14 Rama Dina XI IPA 6 7 7 6 4 3 6 3 3 3 4 3 55 

15 Romadoni Ilmi XI IPA 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 4 3 41 

16 Sheren Imut XI IPA 7 7 7 6 5 4 4 4 5 3 4 5 61 

17 Tri Ratna XI IPA 7 6 5 3 5 3 4 4 3 3 4 3 50 

Lampiran C.3. 
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N 17                       

  

N-2 15                       

r-tabel  0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

r-hitung 0,78 0,66 0,62 0,79 0,55 0,42 0,63 0,72 0,75 0,78 0,43 0,71 

kriteria valid valid valid valid valid invalid valid valid valid valid invalid valid 

 

B. Reliabilitas  

NO NAMA KELAS 
NO ITEM SOAL 

JUMLAH 
1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 

1 Adelia Helena XI IPA 7 6 8 4 7 6 3 3 5 5 54 

2 Aldryan Septiano XI IPA 6 9 8 4 4 5 3 3 3 3 48 

3 Anton Jones XI IPA 3 7 5 3 5 6 3 3 3 3 41 

4 Dhea Azizah XI IPA 7 7 8 6 5 5 3 3 3 3 50 

5 Hiskia Pedro XI IPA 8 7 7 6 8 6 6 3 5 3 59 

6 Indah Hayanti XI IPA 8 8 7 7 6 7 8 7 5 7 70 

7 Jarnia Finkan XI IPA 6 8 6 6 3 3 6 3 3 5 49 

8 Kevin Arjuna XI IPA 6 5 6 6 4 4 6 3 3 3 46 

9 Ledrin Adelina XI IPA 8 9 7 7 7 6 6 7 7 5 69 

10 Maria Oktaulina XI IPA 7 7 6 6 3 6 3 3 5 5 51 

11 Nabila Agustin XI IPA 6 6 6 4 6 6 4 3 3 3 47 

12 Paulin Manurung XI IPA 8 7 7 7 7 6 6 5 5 5 63 

13 Rahma Oktavia XI IPA 7 6 5 4 3 4 3 3 3 3 41 

14 Rama Dina XI IPA 6 7 7 6 4 6 3 3 3 3 48 

15 Romadoni Ilmi XI IPA 3 5 5 3 5 3 3 3 3 3 36 
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16 Sheren Imut XI IPA 7 7 7 6 5 4 4 5 3 5 53 

17 Tri Ratna XI IPA 7 6 5 3 5 4 4 3 3 3 43 

N 10                    

N-1 9                    

VARIAN  2,13 1,28 1,07 2,03 2,22 1,40 2,46 1,85 1,44 1,47 85,82 

VARIAN TOTAL 70,82 

JUMLAH VARIAN TIAP ITEM 17,36 

JUMLAH VARIAN TIAP ITEM / VARIAN TOTAL 0,25 

1-JUMLAH VARIAN TIAP ITEM / VARIAN TOTAL  0,75 

  

1,11 

 

KOEFISION RELIABILITAS TES (r11) 0,839 
 

 

C. Daya pembeda soal 

NO NAMA KELAS 
No Item Soal 

Jumlah 
1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 

6 Indah Hayanti XI IPA 8 8 7 7 6 7 8 7 5 7 70 

9 Ledrin Adelina XI IPA 8 9 7 7 7 6 6 7 7 5 69 

12 Paulin Manurung XI IPA 8 7 7 7 7 6 6 5 5 5 63 

5 Hiskia Pedro XI IPA 8 7 7 6 8 6 6 3 5 3 59 

1 Adelia Helena XI IPA 7 6 8 4 7 6 3 3 5 5 54 

Rata-rata kelompok Atas 7,8 7,4 7,2 6,2 7 6,2 5,8 5 5,4 5   

8 Kevin Arjuna XI IPA 6 5 6 6 4 4 6 3 3 3 46 

𝑁

𝑁 − 1
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17 Tri Ratna XI IPA 7 6 5 3 5 4 4 3 3 3 43 

3 Anton Jones XI IPA 3 7 5 3 5 6 3 3 3 3 41 

13 Rahma Oktavia XI IPA 7 6 5 4 3 4 3 3 3 3 41 

15 Romadoni Ilmi XI IPA 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 34 

Rata-rata kel. Bawah  5,2 5,4 5,2 3,8 4,4 4,2 3,8 3 3 3   

selisih rata-rata kel.atas dan kel.bawah 2,6 2 2 2,4 2,6 2 2 2 2,4 2 

  

skor maksimal 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

daya beda 0,29 0,22 0,22 0,27 0,29 0,22 0,22 0,22 0,27 0,22 

kriteria cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup 

 

D. Tingkat kesukaran soal 

NO NAMA KELAS 
NO ITEM SOAL 

JUMLAH 
1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 

1 Adelia Helena XI IPA 7 6 8 4 7 6 3 3 5 5 54 

2 Aldryan Septiano XI IPA 6 9 8 4 4 5 3 3 3 3 48 

3 Anton Jones XI IPA 3 7 5 3 5 6 3 3 3 3 41 

4 Dhea Azizah XI IPA 7 7 8 6 5 5 3 3 3 3 50 

5 Hiskia Pedro XI IPA 8 7 7 6 8 6 6 3 5 3 59 

6 Indah Hayanti XI IPA 8 8 7 7 6 7 8 7 5 7 70 

7 Jarnia Finkan XI IPA 6 8 6 6 3 3 6 3 3 5 49 

8 Kevin Arjuna XI IPA 6 5 6 6 4 4 6 3 3 3 46 

9 Ledrin Adelina XI IPA 8 9 7 7 7 6 6 7 7 5 69 

10 Maria Oktaulina XI IPA 7 7 6 6 3 6 3 3 5 5 51 

11 Nabila Agustin XI IPA 6 6 6 4 6 6 4 3 3 3 47 
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12 Paulin Manurung XI IPA 8 7 7 7 7 6 6 5 5 5 63 

13 Rahma Oktavia XI IPA 7 6 5 4 3 4 3 3 3 3 41 

14 Rama Dina XI IPA 6 7 7 6 4 6 3 3 3 3 48 

15 Romadoni Ilmi XI IPA 3 5 5 3 5 3 3 3 3 3 36 

16 Sheren Imut XI IPA 7 7 7 6 5 4 4 5 3 5 53 

17 Tri Ratna XI IPA 7 6 5 3 5 4 4 3 3 3 43 

MEAN 6,47 6,88 6,47 5,18 5,12 5,12 4,35 3,71 3,82 3,94  
JUMLAH SKOR MAXSIMUM 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  

TINGGKAT KESUKARAN 0,72 0,76 0,72 0,58 0,57 0,57 0,48 0,41 0,42 0,44  

KRITERIA Mudah Mudah Mudah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang  
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NILAI PRETEST DAN POSTTEST KELAS EKSPERIMEN 

 

NO NAMA PRE TEST POST TEST 

 
1 ADE PUTRA MAYLANDO 22.31 86.67 

 

2 ANDRIAN LOLAN 5.38 75.56 
 

3 AISYAH BUNGA R 5.38 51.11 
 

4 ANDINI FEBRINA PUTRI 13.08 64.44 
 

5 AURELIA DANISHA A 26.92 80.00 
 

6 DIKA ELIZABETH R 13.08 80.00  

7 DEDI HARIANTO H 26.92 75.56 
 

8 FADIYAH EKA PUTRI 13.08 75.56 
 

9 FATDILLA  13.08 75.56 
 

10 FRISCA PURNAMA AYU 26.92 84.44 
 

11 IHSAN BUSTAMI 13.08 75.56 
 

12 ILHAMSYAH  13.08 50.00 
 

13 JAGUARD KELVIN S 13.08 75.56 
 

14 KAMILA MAHMUDA 17.69 70.00 
 

15 M. REYHAN 17.69 71.11 
 

16 MAHENDRA SEPTIAWAN 22.31 64.44 
 

17 MARCELL MULIANTO S 17.69 68.89 
 

18 MUTIARA MHARANI 22.31 64.44 
 

19 NAYLA ARRAHMI RIZKIA 17.69 80.00 
 

20 NAZWA SALASABILA 17.69 70.00 
 

21 NOLA VERISKA SARI 17.69 64.44 
 

22 PUTRI AULIA R 17.69 71.11 
 

23 RACHEL CAHYADINANTI 22.31 71.11 
 

24 RACHMAT KURNIAWAN J 17.69 64.44 
 

25 RAHMATUL ULYA  22.31 66.67 
 

26 RATU VANIA TASYA 5.38 51.11 
 

27 REVA LAKIBAH FITHEL 22.31 80.00 
 

28 REVINA FEBILLA PUTRI 17.69 70.00 
 

29 RIFDA KHAIRUNNISA 13.08 66.67 
 

30 RISKA YULIA HERMAN 13.08 50.00 
 

31 SANTI SIMBOLON 17.69 86.67 
 

32 SYAQILLA SALSABILA 22.31 75.56 
 

33 TIYO RAMADAN 5.38 86.67 
 

Lampiran C.4. 
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34 USMAN NASUTION 5.38 84.44 
 

35 WIDYA INDAH PUTRI 26.92 68.89 
 

36 YORI MAHARANI PUTRI 13.08 68.89 
 

37 RYAN DEWA RIFANDI 26.92 66.67 
 

RATA-RATA 16.90 71.14 
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NILAI PRETEST DAN POSTTEST KELAS KONTROL 

NO NAMA PRE TEST POST TEST 

 
1 ACIN TIO SAPUTRA 5.38 43.33 

 

2 ADELIA KHAIRI FADILLAH 13.08 62.22 
 

3 AISYAH ISTAH YATI 26.92 76.67 
 

4 ALDA ANISA PUTRI 13.08 61.11 
 

5 ALYA QURROTUAIMI D. 13.08 62.22 
 

6 ALYA SAHIRA 26.92 77.78 
 

7 ANGGUN 22.31 76.67 
 

8 ANGIE ROSSA LS 22.31 66.67 
 

9 ARYA FINANDA 13.08 57.78 
 

10 ASRI ROZAK 13.08 70.00 
 

11 AULIA SALSABILA 5.38 47.78 
 

12 AURELLYA RAHMA PF 13.08 60.00  

13 CALISTA PRISILIA SS 22.31 71.11 
 

14 CINDI WAHYU PUTRI 17.69 65.56 
 

15 DAFFA SHOHIBUL IKHSAN 17.69 63.33 
 

16 DIMAS TINGGIL M 22.31 70.00 
 

17 DIVA INDAH 22.31 65.56 
 

18 FIRLIN RAMADHISTHA 17.69 60.00 
 

19 LESTARI AGUSTINA 26.92 75.56 
 

20 LUSI AFRIANI 17.69 60.00  

21 MA'RUF AFRIYANSYAH 17.69 64.44 
 

22 MARIA YOSEPHINE L 17.69 71.11 
 

23 MARSYA PUTRI  ARAFAT 13.08 68.89 
 

24 MAYA WATI KARTIKA 22.31 73.33 
 

25 MUHAMMAD ABIDILLAH 17.69 60.00 
 

26 MUHAMMMAD IQBAL 17.69 62.22 
 

27 NATANAEL FRANSISKUS P 22.31 72.22 
 

28 NAYLA NANDA FRIADI 13.08 55.56 
 

29 NIA AISA SELVIRA 13.08 56.67 
 

30 RAIHAN MASKUR 26.92 75.56 
 

31 RIVA LINA NURHUSIN 17.69 65.56 
 

32 RUT FISSESIA BR T 17.69 67.78 
 

33 SARAHWATI 26.92 75.56 
 

34 T. NURUL AMALIA 5.38 46.67 
 

35 VRISKA FEBIANDINI 5.38 44.44 
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36 YUSRI FIRMANSYAH S 13.08 67.78 
 

37 ZAHWA ABIDA FISKA 26.92 71.11 
 

  RATA-RATA 17.48 64.65 
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LEMBAR JAWABAN PRETEST/POSTTEST KELAS EKSPERIMEN 

 

LEMBAR JAWABAN PRETEST KELAS EKSPERIMEN 
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LEMBAR JAWABAN POSTTEST KELAS EKSPERIMEN 
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LEMBAR JAWABAN PRETEST/POSTTEST KELAS KONTROL 

 

LEMBAR JAWABAN PRETEST KELAS KONTROL 
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LEMBAR JAWABAN PRETEST KELAS KONTROL 
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HASIL KETERAMPILAN PEMECAHAN MASALAH DALAM MATERI 

KOLOID 

 

No Indikator Soal Pemecahan Masalah 
Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

1 Menjelaskan jenis koloid dan sifat-sifat 

koloid 

91.6 % 87.9 % 

2 Mengidentifikasi berbagai jenis produk 

yang berupa koloid 

95.5 % 94.4 % 

3 Menghubungkan system koloid dengan 

sifat-sifat koloid 

82.3 % 80.5 % 

4 Menjelaskan bahan/zat yang berupa 

koloid dalam industry farmasi, kosmetik, 

bahan makanan, dan lain-lain 

36.9 % 20.1 % 

5 Menjelaskan pemurnian koloid, 

pembuatan koloid dan peranannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

60.4 % 53.6 % 
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HASIL INDIKATOR KETERAMPILAN PEMECAHAN MASALAH 

 

No 
Indikator Keterampilan Pemecahan 

Masalah 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

1 Memahami masalah 90.1 % 86.9 % 

2 Menyelesaikan masalah 65.6 % 55.4 % 

3 Melakukan pengecekan kembali atau 

membuat kesimpulan 

53.6 % 49.7 % 
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HASIL ANALISIS KOEFEISIEN DETERMINASI 

Rumus uji determinasi adalah: 

𝑟2 =  
𝑡2

𝑡2 + 𝑛 − 2
 

Sedangkan untuk menentukan besarnya pengaruh dari perlakuan digunakan dengan 

rumus: 

𝐾𝑃 = 𝑟2𝑥 100% 

Keterangan : 

t  = Lambang statistik untuk menguji hipotesis 

r2  = Koefisien determinasi 

Kp  = Koefisien pengaruh  

Diketahui: Nilai R Square/ r2 = 0.107 

𝐾𝑃 = 𝑟2𝑥 100% 

𝐾𝑃 = 0.107𝑥 100% 

𝐾𝑃 = 10.7% 
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Dokumentasi uji validitas empiris instrumen tes keterampilan pemecahan masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran D 



190 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi proses pembelajaran kelas eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi proses pembelajaran kelas kontrol 
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Dokumentasi posttest kelas eksperimen dan kelas control 
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SURAT 
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