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Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Materi Larutan
Elektrolit dan Nonelektrolit di SMAN 1 Sakti Pidie
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Pembimbing I : Dr. Maskur, MA
Pembimbing II : Dr. Mujakir, M. Pd. Si
Kata Kunci : Alat Peraga Sederhana (APS), Hasil Belajar, Larutan

Elektrolit dan  Nonelektrolit

Berdasarkan hasil observasi di SMAN 1 Sakti menunjukkan bahwa siswa kelas X IPA5

masih kurang mampu untuk memahami pembelajaran pada materi larutan elektrolit dan
nonelektrolit, kendalanya bersumber pada tidak adanya peralatan laboratorium yang lengkap
sehingga guru kurang kreatifitas dalam melaksanakan pratikum. Hal ini menyebabkan
rendahnya hasil belajar siswa. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan oleh seorang
guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa yaitu dengan merancang Alat Peraga Sederhana
(APS). Tujuan dari penelitian ini: (1) untuk mengetahui kevalidan APS, (2) untuk
mengetahui kepraktisan APS, (3) untuk mengetahui keefektifan APS pada materi larutan
elektrolit dan nonelektrolit. Rancangan penelitian ini adalah penelitian pengembangan
(R&D). Teknik pengumpulan data menggunakan validasi, angket, observasi, dan tes. Data
validasi, respons, dan observasi dianalisis menggunakan teknik persentase, sedangkan hasil
belajar atau tes dianalisis menggunakan rumus N-Gain. Hasil persentase validasi yaitu 90,8%
dengan kriteria sangat baik. Respons siswa diperoleh persentase siswa memberi tanggapan
setuju sebanyak 83% terhadap rancangan APS. Persentase aktivitas siswa yang relevan
selama pembelajaran yaitu 94,05%. Hasil belajar siswa setelah menggunakan rancangan
APS pada materi larutan elektrolit dan nonelektrolit meningkat yaitu memperoleh N-Gain
antara 0,42-1 dengan kriteria tinggi. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan
bahwa rancangan APS layak, praktis, dan efektif  digunakan pada materi larutan elektrolit
dan nonelektrolit serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kimia adalah suatu pengetahuan atau ilmu yang didasarkan pada

percobaan dan pengalaman.1 Menurut pendapat Jahro “ada dua hal penting dalam

ilmu kimia. Pertama, kimia sebagai produk berupa kumpulan fakta, konsep,

hukum, dan teori. kedua, kimia sebagai proses berupa kerja ilmiah yang dilakukan

di laboratorium.”2

Pembelajaran kimia bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang

berbagai fakta, kemampuan mengenal dan memecahkan masalah, mempunyai

keterampilan dalam pemanfaatan laboratorium serta memiliki sikap ilmiah yang

ditampilkan dalam kenyataan sehari-hari.3 Sementara itu, kurikulum yang ada di

Indonesia saat ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP ) yang

menganjurkan adanya aktivitas aktif peserta didik dalam proses pembelajaran.

Dengan demikian pembelajaran kimia di SMA harus menitik beratkan pada

pemberian pengalaman dan pengamatan langsung dari peserta didik, Salah

satunya dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan

karakteristik peserta didik. Media pembelajaran yang paling banyak digunakan di

sekolah di samping buku adalah alat dan bahan.

1Mahdi, Chanif, Pengantar Bekerja di Laboratorium Kimia, (Malang: Universitas
Brawijaya, 2008), h. 9.

2Jahro, dkk, Analisis Penerapan Metode Praktikum pada Pembelajaran Kimia Di SMA,
(Medan: Unimed, 2008), h. 20.

3Sastrawijaya, Tresna, Proses Belajar Mengajar Kimia, (Jakarta: Depdikbud, 1988), h.
13.
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Sugiarto dan Hidayah mengemukakan bahwa “untuk meningkatkan minat

dan hasil belajar siswa di sekolah dapat dilakukan dengan penggunaan alat

peraga.”4 Pendayagunaan  alat peraga sebagai alat bantu ajar dalam pembelajaran

membuat pembelajaran lebih bermakna dan siswa aktif. Dengan bantuan ini

rendahnya hasil belajar siswa dapat diatasi secara perlahan dan siswa dapat

menjadi aktif.

Menurut Ruseffendi “dengan alat peraga siswa dapat melihat, meraba,

mengungkapkan dan memikirkan secara langsung obyek yang sedang dipelajari.”5

Konsep abstrak yang disajikan dengan bantuan alat peraga akan dapat dipahami

dan dimengerti  serta dapat ditanamkan pada tingkat-tingkat yang lebih rendah.

Lebih lanjut, menurut Ruseffendi “alat peraga untuk menerangkan konsep

itu dapat berupa benda nyata (konkret) dan dapat pula berupa gambar atau

diagramnya (semi konkret).”6 Alat peraga yang berupa benda nyata adalah benda-

benda yang dapat dipindah-pindahkan atau dimanipulasi dan tidak dapat disajikan

dalam bentuk buku (tulisan). Sedangkan alat peraga semi konkret berupa gambar

atau diagram baik berbentuk tulisan yang dibuat gambarnya atau diagramnya dan

tidak dapat dimanipulasi.

Selama ini, pemerintah telah mengusahakan berbagai macam media

pembelajaran IPA, baik alat peraga maupun percobaan. Peralatan tersebut

4Sugiarto dan I. Hidayah, Workshop Pendidikan Matematika, (Semarang: FMIPA
UNNES, 2004), h. 2.

5Ruseffendi, E.T, Materi Pokok Pendidikan Matematika 3, (Jakarta: Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan  Proyek Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi, 1992),
h. 140.

6Ruseffendi, E.T, Materi Pokok Pendidikan Matematika 3, (Jakarta: Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan…, h.141.



3

disumbangkan kepada satuan pendidikan dalam bentuk KIT. Harapannya,

peralatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh guru dalam mengantarkan konsep

mata pelajaran tertentu ke dalam pengetahuan siswa melalui keterampilan konsep.

Berdasarkan kenyataan di lapangan menunjukkan tidak semua sekolah

sudah mampu melaksanakan pembelajaran yang menerapkan alat peraga. Dari

hasil pengamatan dan wawancara, diperoleh bahwa sarana dan prasarana

laboratorium di SMAN 1 Sakti kurang memadai sehingga pemanfaatan

laboratorium dalam pembelajaran kimia mengalami beberapa kendala.

Kendala tersebut adalah tidak adanya peralatan laboratorium yang

lengkap, peralatan rusak dan tidak terbeli kembali. Selain itu, kurangnya

kreatifitas guru dalam melaksanakan praktikum. Peralatan dan bahan yang kurang

membuat guru enggan membuat praktikum, guru jarang membuat praktikum

alternatif dengan menggunakan bahan yang ada di kehidupan sehari-hari.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelangsungan pembelajaran

kimia melalui praktikum/eksperimen, perlu dikembangkan alternatif alat peraga

sederhana agar pembelajaran kimia dapat berjalan secara optimal dan

memunculkan ide kreatif dari guru untuk membuat sendiri medianya sesuai materi

menggunakan bahan yang tersedia di lingkungan sekitar.

Materi kimia yang memerlukan perancangan Alat Peraga Sederhana (APS)

salah satunya adalah larutan elektrolit dan nonelektrolit. Pada materi ini siswa

dituntut untuk memahami konsep dengan melakukan percobaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik mengkaji lebih

lanjut mengenai pentingnya merancang Alat Peraga Sederhana (APS) dalam
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meningkatkan hasil belajar, sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan

penelitian yang berjudul “Merancang Alat Peraga Sederhana (APS) untuk

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Materi Larutan Elektrolit dan

Nonelektrolit di SMAN 1 Sakti Pidie”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah diuraikan,

maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana validitas Alat Peraga Sederhana (APS) yang dirancang untuk

mengajarkan materi Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit?

2. Bagaimana kepraktisan Alat Peraga Sederhana (APS) yang dirancang

untuk mengajarkan materi Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit?

3. Bagaimana keefektifan Alat Peraga Sederhana (APS) yang dirancang

untuk mengajarkan materi Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan kevalidan Alat Peraga Sederhana (APS) yang

dirancang untuk mengajarkan materi Larutan Elektrolit dan

Nonelektrolit.
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2. Untuk mendeskripsikan kepraktisan Alat Peraga Sederhana (APS) yang

dirancang untuk mengajarkan materi Larutan Elektrolit dan

Nonelektrolit.

3. Untuk mendeskripsikan keefektifan Alat Peraga Sederhana (APS) yang

dirancang untuk mengajarkan materi Larutan Elektrolit dan

Nonelektrolit.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik teoritis maupun

praktis.

1. Manfaat Teoritis

Jika dalam penelitian ini terdapat peningkatan terhadap hasil belajar siswa

dengan merancang Alat Peraga Sederhana (APS) pada materi Larutan Elektrolit

dan Nonelektrolit di SMAN 1 Sakti Pidie. penelitian ini juga dapat bermanfaat

bagi pengembangan ilmu dan menambah wawasan bagi pengkajian inovasi

pembelajaran.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

a. Bagi Sekolah

Dapat menjadi bahan acuan untuk memecahkan problematika belajar

mengajar dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan terutama pemanfaatan

media pembelajaran.
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b. Bagi Guru

Dapat menambahkan wawasan guru kimia tentang pemanfaatan sarana dan

prasarana laboratorium kimia.

c. Bagi Siswa

Siswa dapat berperan aktif dan berpartisipasi dalam proses belajar serta

dapat memberi pengetahuan tentang alat peraga sederhana.

d. Bagi Peneliti

Peneliti memperoleh dan menambah wawasan serta pengetahuan yang

berkaitan dengan alat peraga sederhana.

E. Definisi Operasional Variabel

1. Merancang

Merancang adalah menggambarkan, merencanakan, dan membuat sketsa

atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang

utuh dan dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Merancang yang

dimaksud adalah merancang Alat Peraga Sederhana (APS) dalam meningkatkan

hasil belajar siswa pada materi Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit.

2. Alat Peraga

Alat Peraga adalah “suatu yang dapat lebih memperjelas atau membuat

pelajaran lebih konkret dan siswa lebih terdorong untuk belajar serta membuat

situasi pembelajaran lebih bervariasi”.7

7Darwis A. Sulaiman, Mengajar Kepada Teori dan Praktek, (Jakarta: Stensil, 1987), h. 278.
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3. Alat Peraga Sederhana

Alat Peraga Sederhana sering diartikan sebagai “alat yang dapat dirancang

dan dibuat sendiri dengan memanfaatkan alat/bahan sekitar lingkungan kita,

dalam waktu relatif singkat dan tidak memerlukan keterampilan khusus dalam

menggunakan alat/bahan/perkakas untuk menjelaskan/membuktikan konsep yang

sedang dipelajari.”8

4. Hasil belajar

Hakikat hasil belajar adalah perubahan tingkah laku individu yang

mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selain itu hasil belajar yang

dicapai siswa ”dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor dari dalam diri

siswa itu dan faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan.”9

Hasil belajar merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran

karena dapat “menunjukkan ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah

ditentukan. Hasil belajar siswa dapat diketahui melalui evalusi untuk menilai dan

mengukur apakah siswa telah menguasai materi yang telah disampaikan.”10

5. Materi Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit

Larutan elektrolit adalah “larutan yang dapat menghantarkan arus listrik.

Hal ini terjadi karena suatu zat dapat membentuk ion-ion dan bergerak bebas

dalam pelarutnya. Larutan Nonelektrolit adalah larutan yang tidak dapat

8Rustaman,.dkk, Strategi Belajar Mengajar Biologi, (Bandung: FMIPA UPI, 2003), h. 23.

9Nana Sujana, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1998), h. 40.

10Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan Cetakan 20, (Bandung: Remaja Roskarya,
2004), h. 42.
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menghantarkan arus listrik. Hal ini terjadi karena suatu zat tidak dapat membentuk

ion-ion dan tidak dapat bergerak bebas dalam pelarutnya.”11

11Tim Catha Edukatif, Kimia untuk SMA/MA, (Sukoharjo: Cv Sindunata, 2006), h. 86.
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa 

setelah mengalami kegiatan belajar. Perubahan itu mencakup ranah 

kognitif, efektif dan psikomotorik. Proses berpikir ini ada enam jenjang, 

mulai dari yang terendah sampai dengan jenjang tertinggi.
12

 Keenam 

jenjang tersebut adalah: 

1. Pengetahuan (knowledge) 

2. Pemahaman (comprehension) 

3. Penerapan (application) 

4. Analisis (analysis) 

5. Sintesis (synthesis) 

6. Evaluasi (evaluation) 

Hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi tiga ranah yaitu: 

a. Ranah kognitif 

Yaitu ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). Segala 

upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam 

ranah kognitif. 

 

                                                             
12

Nana Sujana, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1998), 

h. 40. 
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b. Ranah afektif 

Yaitu ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah 

kognitif mencakup watak perilaku seperti minat,perasaan, emosi 

dan sikap. 

c. Ranah psikomotor 

Yaitu ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau 

kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman 

belajar tertentu. Hasil belajar psikomotor sebenarnya merupakan 

kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan efektif. 

B.  Teori Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari 

seseorang yang berusaha untuk memperoleh sesuatu bentuk perubahan 

perilaku yang relatif menetap. Dalam kegiatan belajar yang terprogram dan 

terkontrol yang disebut kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, 

tujuan belajar tetap ditetapkan lebih dahulu oleh guru. Anak yang berhasil 

dalam belajar ialah ia yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran 

atau tujuan-tujuan instruksional. 

Tiga ranah hasil belajar, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Menurut A.J. romiszowski hasil belajar merupakan keluaran (outputs) dari 

suatu sistem pemprosesan masukan (Inputs). Masukan dari sistem tersebut 

berupa macam-macam informasi sedangkan keluarannya adalah perbuatan 

dan kinerja. Menurut romiszowski, perbuatan merupakan petunjuk bahwa 
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proses belajar telah terjadi; dan hasil belajar dapat dikelompokkan ke 

dalam dua macam saja, yaitu pengetahuan dan ketrampilan. Pengetahuan 

terdiri dari empat kategori, yaitu (1) pengetahuan tentang fakta, (2) 

pengetahuan tentang prosedur, (3) pengetahuan tentang konsep, dan (4) 

pengetahuan tentang prinsip. 

Menurut keller hasil belajar adalah prestasi aktual yang ditampilkan 

oleh anak sedangkan usaha adalah perbuatan yang terarah pada 

penyelesaian tugas-tugas belajar. Ini berarti bahwa besarnya usaha adalah 

indikator dari adanya motivasi sedangkan hasil belajar dipengaruhi oleh 

besarnya usaha yang dilakukan oleh anak. 

Hasil belajar juga dipengaruhi oleh intelegensi dan penguasaan 

awal anak tentang materi yang akan dipelajari. Ini berarti bahwa guru perlu 

menetapkan tujuan belajar sesuai dengan kapasitas intelegensi anak dan 

pencapaian tujuan belajar perlu menggunakan bahan apersepsi, yaitu 

bahan yang telah dikuasai anak sebagai batu loncatan untuk menguasai 

bahan pelajaran baru. Hasil belajar juga dipengaruhi oleh adanya 

kesempatan yang diberikan kepada anak. Ini berarti bahwa guru perlu 

menyusun rancangan dan pengelolaan pembelajaran yang memungkinkan 

anak bebas untuk melakukan eksplorasi terhadap lingkungannya. 

Konsekuensi atas hasil belajar tidak hanya dipengaruhi oleh hasil 

belajar itu sendiri tetapi juga oleh adanya ulangan penguatan yang 

diberikan oleh lingkungan sosial, terutama guru atau orang tua. Oleh 

karena itu, pemberian ulangan penguatan yang wajar dan adil merupakan 
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bagian yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran lebih-lebih bagi 

anak berkesulitan belajar.
13

 

Menurut Hamalik (1990) bahwa hasil belajar adalah bila seseorang 

telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, 

misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi 

mengerti.
14

 

 

C. Alat Peraga Pembelajaran Kimia 

1. Pengertian Alat Peraga 

Alat peraga merupakan salah satu bagian dari kurikulum yang 

digunakan sebagai salah satu sarana dalam kegiatan pembelajaran untuk 

membantu pemahaman siswa, sebagaimana yang tertera dalam garis-garis 

besar haluan program pengajaran ”untuk membantu pemahaman siswa, 

guru hendaknya mempunyai sarana yang sesuai dengan pengajaran, 

dengan menggunakan bahan sederhana atau mudah didapatkan di 

daerah.”
15

 Ruseffendi mengemukakan bahwa pengertian alat peraga 

sebagai alat untuk menerangkan atau mewujudkan konsep 

                                                             
13

Mulyono, Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar. (Jakarta: 

Rineka Cipta. 2003), h. 39. 

 
14

Hamalik, Oemar, Metode Belajar dan Kesulitan-Kesulitan Belajar, (Bandung: 

Tarsito, 1990), h. 30. 

 
15

Depag, Garis-Garis Besar Program Pengajaran, (Jakarta: Direktorat Jendral 

Pembina Kelembagaan Agama Islam, 1993), h. 5. 
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pembelajaran.”
16

 Menurut Engkoswara, pengertian alat peraga adalah alat 

bantu atau pelengkap yang digunakan guru atau siswa dalam belajar 

mengajar.
17

 

Guru dapat menggunakan alat peraga sebagai alat bantu atau 

pelengkap dalam komunikasi sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Rochman Natawidjaja bahwa ”alat peraga yaitu alat bantu atau pelengkap 

yang dipergunakan guru dalam berkomunikasi dengan siswa dalam proses 

pembelajaran.”
18

 

2. Kriteria Alat yang Baik 

Fungsi atau manfaat alat peraga dapat terpenuhi sesuai dengan 

yang diharapkan jika diperhatikan beberapa persyaratan yang harus 

dimiliki oleh alat peraga ketika akan merancangnya. Ruseffendi 

mengemukakan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat 

alat peraga diantaranya sebagai berikut: 

a. Tahan lama (dibuat dari bahan-bahan yang cukup kuat). 

b. Bentuk dan warnanya menarik. 

c. Sederhana dan mudah dikelola. 

d. Ukuran sesuai dan seimbang dengan ukuran fisik anak. 

e. Dapat menyajikan (dalam bentuk real gambar atau diagram) 

konsep matematika. 

f. Sesuai dengan konsep. 

g. Dapat menunjukkan konsep matematika dengan jelas. 

h. Program itu supaya merupakan dasar bagi tumbuhnya konsep 

                                                             
16

E.T. Ruseffendi, Pengajaran Matematika Modern untuk Orang Tua dan Wali 

Murid dan SPG , (Bandung: Tarsito, 1979), h.132. 

 
17

Engkoswara, Alat  Peraga dan Komunikasi Pendidikan, (Jakarta: PT Bunda 

Karya, 1979), h. 52. 

 
18

Rochman Natawidjaja, Alat Peraga dan Komunikasi Pendidikan, (Jakarta: 

Depdikbud, 1979), h. 52. 
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abstrak. 

i. Dapat dimanipulasikan. 

j. Bila mungkin berfaedah lipat (banyak).
19

 

 

 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka ketika pemilihan dan 

penggunaan alat peraga dalam proses pembelajaran tidak boleh sesuka hati 

membuat dan menggunakannya, akan tetapi harus dipilih alat peraga yang 

betul-betul tepat dan sesuai dengan materi yang akan dibahas. Kemudian 

alat peraga yang digunakan harus disajikan pada saat yang tepat dan 

jangan sampai memboroskan waktu, sehingga tidak terciptanya proses 

pembelajaran yang efektif. 

3. Fungsi Alat Peraga 

Alat peraga akan memberikan motivasi yang bermakna bagi siswa, 

selain itu guru juga dengan mudah dapat menanamkan konsep kimia 

secara baik dalam proses pembelajaran. Secara umum alat peraga 

mengandung beberapa faktor kegunaannya, Oemar Hamalik 

mengemukakan bahwa: 

a. Meletakkan dasar-dasar yang kongket untuk berfikir. Oleh karena 

itu untuk mengurangi inverbalisme. 

b. Memperbesar pemahaman siswa. 

c. Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar, 

sehingga akan membuat pembelajaran lebih mantap. 

d. Memberikan pengalaman yang nyata yang dapat menumbuhkan 

kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa. 

e. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinyu, hal ini 

terdapat dalam gambar hidup.
20

 

 

                                                             
19

E.T. Ruseffendi, Pengajaran Matematika Modern untuk Orang Tua Murid, 

Guru dan SPG, (Bandung: Tarsito, 2002), h. 2. 

 
20

Oemar Hamalik, Media Pendidikan, (Bandung: Alumni Bandung, 1989), h. 15. 
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Selain itu, Pujiati mengatakan bahwa fungsi alat peraga adalah: 

a. Sebagai media dalam menanamkan konsep-konsep. 

b. Sebagai media pemantapan konsep. 

c. Sebagai media untuk menunjukkan hubungan antara konsep 

dengan dunia sekitar serta aplikasinya dalam kehidupan nyata.
21

 

 

Alat peraga sebenarnya merupakan komponen metode mengajar 

yang dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk mempertinggi 

interaksi antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan lingkungan 

belajarnya. 

Tujuan dan fungsi dari penggunaan alat peraga secara umum 

adalah: 

a. Alat peraga sebagai alat bantu belajar. 

b. Alat peraga sebagai alat komunikasi. 

c. Alat peraga sebagai alat untuk menumbuhkan ciptaan baru. 

d. Alat peraga dapat membangkitkan motivasi dan keinginan siswa. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi utama alat 

peraga adalah untuk mengurangi keabstrakan konsep, membuatnya 

menjadi lebih nyata sehingga siswa mampu menangkap arti sebenarnya 

dari konsep tersebut. Dengan melihat, meraba, memanipulasi benda nyata 

berupa alat peraga siswa dapat lebih mudah menangkap arti 

sesungguhanya dari konsep tersebut, memaknainya dan 

menghubungkannya dengan pengalaman nyata dalam kehidupannya 

sehingga tertanam kuat dalam ingatannya. Penggunaan alat peraga 

                                                             
21

Pujiati, Penggunaan Alat Peraga dalam Pembelajaran Matematika SMP, 

Makalah disajikan pada Diklat Instruktur/Pengembangan Matematika SMP Jenjang Dasar 

di PPPG Matematika,  (Yogyakarta, 2004), h. 4. 



16 
 

 
 

membantu siswa memaknai konsep-konsep yang abstrak secara lebih 

alami sehingga kebenarannya lebih dapat dipertanggung jawabkan. 

 

4. Alat Peraga Sederhana (APS) 

Alat Peraga Sederhana (APS) adalah alat yang dapat dirancang dan 

dibuat sendiri dengan memanfaatkan alat/bahan sekitar lingkungan kita 

dalam waktu relative singkat dan tidak memerlukan keterampilan khusus 

dalam menggunakan alat/bahan/perkakas untuk menjelaskan/membuktikan 

konsep yang sedang dipelajari.
22

 

Ciri khas Alat Peraga Sederhana (APS) adalah yang digital lebih 

sensitif dari pada yang lampu, terutama pada konsentrasi rendah.   

 

 

 

 
 

Gambar 2.1 Rangkaian Alat Penguji Daya Hantar Listrik 

 

 

                                                             
22

 Nyoman Kertiasa, Alat Peraga Praktik, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 5. 
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D. Materi Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit 

 

1. Larutan Elektrolit  

Larutan Elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus 

listrik. Berdasarkan kuat-lemahnya daya hantar listrik, larutan elektrolit 

dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu larutan lektrolit kuat dan larutan 

elektrolit lemah. Berikut uraian pengelompokkan larutan elektrolit: 

a. Larutan elektrolit kuat 

Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dimana zat 

terlarutnya terurai sempurna membentuk ion-ion positif dan 

ion-ion negatif yang dapat menghasilkan arus listrik. Yang 

tergolong elektrolit kuat adalah: 

a. Asam - asam kuat 

HxZ (aq) → xH
+ 

(aq) + Z
x- 

(aq) 

contoh: 

- HCl (aq) → H
+ 

(aq) + Cl
- 
(aq) 

- H2SO4 (aq) → 2H
+ 

(aq) + SO4
2- 

(aq) 

- HNO3 (aq) → H
+ 

(aq) + NO3
_ 
(aq) 

b. Basa – basa kuat 

M(OH)x (aq) → Mx
+ 

(aq) + x OH
– 
(aq) 

Contoh: • 

- NaOH (aq) → Na
+ 

(aq) + OH
–
 (aq) 

- Ba(OH)
2 
(aq) → Ba

2+ 
(aq) + 2 OH

– 
(aq) 

- Ca(OH)
2 
(aq) → Ca

2+ 
(aq) + 2 OH

– 
(aq) 
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c.  Garam – garam yang mudah larut 

Contoh: 

MxZy (aq) → x My
+
 (aq) + y Zx

– 
(aq) 

- NaCl (aq) → Na
+ 

(aq) + Cl
– 
(aq) 

- Na2SO4 (aq) ⎯⎯→ 2 Na
+ 

(aq) + SO4
2– 

(aq) 

- Al2(SO4)3 (aq) ⎯⎯→ 2 Al
3+ 

(aq) + 3SO4
2– 

(aq) 

 

Ciri-ciri daya hantar listrik Larutan elektrolit kuat yaitu 

lampu pijar akan menyala terang dan timbul gelembung-

gelembung di sekitar elektrode. Larutan elektrolit kuat 

terbentuk dari terlarutnya senyawa  elektrolit kuat dalam pelarut 

air. 

Contoh Larutan elektrolit kuat adalah: HCl, HBr, HI, 

HNO3, H2SO4, NaOH, KOH, dan NaCL. 

a. Larutan elektrolit lemah 

Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang daya hantar 

listriknya lemah dengan harga ionisasi sebesar 0 < ά > 1. 

Larutan elektrolit lemah mengandung zat yang hanya sebagian 

kecil menjadi ion-ion ketika larut dalam air. Yang tergolong 

larutan elektrolit lemah adalah: 

a. Asam lemah 

HxZ (aq) ↔ x H
+
 (aq) + Zx

–
 (aq) 

Contoh:  
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- CH3COOH (aq) ↔H
+ 

(aq) + CH3COO
– 
(aq) 

- H2SO3 (aq) ↔ 2 H
+ 

(aq) + SO3
2– 

(aq) 

- H3PO4 (aq) ↔3 H
+ 

(aq) + PO
4– 

(aq) 

 

b. Basa lemah 

M(OH)x (aq) ↔ Mx
+
 (aq) + x OH

–
 (aq) 

Contoh:  

- NH4OH (aq) ↔NH
4+ 

(aq) + OH
– 
(aq) 

- Al(OH)3 (aq) ↔ Al
3+ 

(aq) + 3 OH
– 
(aq) 

- Fe(OH)2 (aq) ↔Fe
2+ 

(aq) + 2 OH
– 
(aq)  

c. Garam-garam yang sukar larut, seperti : AgCl, CaCrO4, 

PbI2, dan lain-lain 

Adapun larutan yang tidak memberikan gejala lampu 

menyala, tetapi menimbulkan gas termasuk ke dalam larutan 

elektrolit lemah. 

Contoh larutan elektrolit lemah adalah: larutan ammonia, 

larutan cuka dan larutan H2S. 

2. Larutan Nonelektrolit 

Larutan nonelektrolit adalah larutan yang tidak dapat 

menghantarkan arus listrik. Hal ini terjadi karena suatu zat tidak 

dapat membentuk ion-ion dan tidak dapat bergerak bebas dalam 

pelarutnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rancangan penelitian 

pengembangan yaitu merancang Alat Peraga Sederhana (APS) pada materi larutan 

elektrolit dan nonelektrolit. Penelitian dan pengembangan atau Research and 

Development (R&D) adalah sebuah strategi atau metode penelitian yang cukup 

ampuh untuk memperbaiki praktik.  

Menurut Sugiyono “Metode penelitian dan pengembangan (Research and 

Development) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut”.
23

 

Selanjutnya Gay, Mills dan Airasian dalam Emzi, tujuan utama penelitian dan 

pengembangan dalam bidang pendidikan bukan untuk merumuskan atau menguji 

materi tetapi untuk mengembangkan produk-produk yang efektif untuk digunakan di 

sekolah-sekolah.
24

  

Sedangkan Brog and Gall mendefinisikan penelitian pengembangan (R&D) 

sebagai suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan menvalidasi produk 

pendidikan. Langkah-langkah dari potensi ini biasanya disebut sebagai siklus R&D.  

                                                             
23

Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, ( Bandung: Alfabeta, 2009), h. 297. 

 
24

Emzi, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 263. 
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 Karakteristik  dan motif penelitian pengembangan menurut Wayan ada 4 

karakteristik penelitian pengembangan antara lain: 

1. Masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata yang berkaitan dengan 

upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai 

pertanggung jawaban professional dan komitmennya terhadap pemerolehan 

kualitas pembelajaran. 

2. Pengembangan model, pendekatan dan metode pembelajaran serta media 

pembelajaran yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. 

3. Proses pengembangan produk, validasi yang dilakukan melalui uji ahli dan uji 

coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan sehingga produk yang 

dihasilkan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 

4. Proses pengembangan model, pendekatan, modul, metode dan media 

pembelajaran pelu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara 

sistematis sesuai dengan kaidah penelitian yang mencerminkan originalitas.
25

 

Ada beberapa metode yang digunakan dalam penelitian pengembangan, yaitu: 

metode deskriptif, metode evaluative dan metode eksperimental. “Metode penelitian 

deskriptif digunakan dalam penelitian awal untuk menghimpun data tentang kondisi 

yang ada. kondisi yang ada mencakup: (1) kondisi produk-produk yang sudah ada 

sebagai bahan perbandingan atau bahan dasar untuk produk yang dikembangkan, (2) 

                                                             
25

I Wayan Santyasa, Metode Penelitian Pengembangan & Teori Pengembangan Modul, 

Makalah Disajikan dalam Pelatihan Guru TK, SD, SMP,SMA dan SMK, Tanggal 12-14 Januari 2009, 

(di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, 2009), h. 4. 
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kondisi pihak pengguna, seperti: sekolah, guru, kepala sekolah, siswa serta pengguna 

lainnya, (3) kondisi faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan dan 

penggunaan dari produk yang dihasilkan, mencakup: unsur manusia, sarana 

prasarana, biaya, pengelolaan dan lingkungan. Metode evaluative digunakan untuk 

mengevaluasi proses uji coba pengembangan suatu produk. Produk dikembangkan 

melalui serangkaian uji coba dan setiap kegiatan uji coba diadakan evaluasi baik 

evaluasi hasil maupun evaluasi proses. Berdasarkan temuan-temuan hasil uji coba 

tersebut kemudian diadakan penyempurnaan-penyempurnaan guna menghasilkan 

produk yang layak”.
26

 

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan ditunjukkan pada gambar 

berikut: 

 

      

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah Penggunaan Metode R&D.
27

  

                                                             
26

Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Public 

Serta Ilmu-Ilmu Social Lainnya, (Jakata: Kencana, 2005), h. 42. 

 
27

Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, ( Bandung: Alfabeta, 2009), h. 298. 
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1. Potensi dan Masalah 

Penelitian dapat dilakukan kaena adanya potensi suatu masalah. 

Potensi adalah segala sesuatu yang apabila didayagunakan  akan memiliki 

nilai tambah. masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dan yang 

terjadi. Dalam penelitian ini, potensi yang nampak adalah merancang Alat 

Peraga Sederhana (APS), sedangkan masalah yang ingin diberdayagunakan 

adalah ingin mewujudkan pembelajaran yang aktif, efektif dengan 

menggunakan Alat Peraga Sederhana (APS) dalam pembelajaran kimia 

khususnya materi larutan elektrolit dan nonelektrolit. 

2. Pengumpulan Informasi 

Setelah potensi dan masalah dapat dunjukkan secara factual dan up to 

date, maka selanjutnya perlu dilakukan pengumpulan informasi. Informasi 

yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk 

tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. 

Dalam pengumpulan data untuk menjawab masalah, peneliti 

melakukan observasi dan wawancara langsung guru terkait masalah yang 

peneliti utarakan sebelumnya. 

3. Desain Produk 

Produk yang dihasilkan dalam penelitian Research And Development 

bermacam-macam. dalam bidang pendidikan produk-produk yang dihasilkan 

diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efesiensi dan efektivitas 
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pembelajaran dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Produk-produk 

baru tersebut dapat berupa model, media ataupun bahan ajar. 

Pada penelitian ini, peneliti mengembangkan produk berupa alat 

peraga sederhana. Pengembangan alat peraga sederhana ini dibuat agar peserta 

didik mudah dan tidak bosan dalam belajar kimia terutama pada materi larutan 

elektrolit dan non-elektrolit. 

4. Validasi Desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk yang dilakukan dengan member penilaian berdasarkan 

pemikiran rasional, tanpa uji coba di lapangan. Validasi produk dapat 

dilakukan dengan meminta beberapa orang pakar dalam bidangnya untuk 

menilai desain produk yang kita buat. Para pakar tersebut diminta untuk 

menilai desain tersebut, sehingga selanjutnya diketahui kelemahannya. 

5. Perbaikan Desain 

Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar atau 

tenaga ahli, maka akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut 

selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. Yang 

bertugas memperbaiki adalah peneliti yang mau menghasilkan produk 

tersebut.  
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6. Uji Coba Produk 

Setelah melakukan revisi dari desain produk, maka langkah 

selanjutnya melakukan uji coba produk. Uji coba dilakukan untuk mengetahui 

efektifitas dari produk yang dikembangkan. 

7. Revisi Produk 

Pengujian produk pada sampel yang terbatas tersebut menunjukkan 

bahwa produk baru ternyata lebih baik dari produk yang lama. Perbedaan 

sangat signifikan sehingga produk baru tersebut dapat diberlakukan. 

8. Uji Coba Pemakaian 

Setelah melakukan revisi produk, selanjutnya pengujian produk 

dilakukan pada kelompok besar. 

9. Revisi Produk Tahap Akhir 

Setelah melakukan uji coba pemakaian pada kelompok besar, 

selanjutnya dilakukan revisi produk tahap akhir berdasarkan masukan yang 

diperoleh. 

10. Produksi Massal 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari penelitian dan pengembangan. 

Dalam bidang pendidikan produksi massal dari poduksi yang dikembangkan 

merupakan suatu pilihan yang berimplikasi pada pemanfaatan yang lebih 

luas.
28

 

 

                                                             
28

Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, ( Bandung: Alfabeta, 2009), h. 298. 
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B. Tempat, Waktu dan Subjek Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 1 Sakti Tahun Pelajaran 

2016/2017. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 17 - 27 April 2017. 

3. Subjek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

X SMAN 1 Sakti yang berjumlah 26 orang. 

 

C. Instrument Pengumpulan Data 

Instrumen adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah 

seseorang melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. 

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, peneliti menggunakan instrumen 

berupa: 

1. Lembar Validasi  

Validasi adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesalihan suatu instrument.
29

 Lembar validasi merupakan 

sejumlah pertanyaan yang dituju pakar ahli untuk mendapatkan koreksi, kritik 

dan saran  
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Suharsimi Arikunto, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 211. 
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2. Lembar Angket 

Lembar angket adalah lembar yang berisi pertanyaan-

pertanyaan/pernyataan yang direspon atau dijawab melalui jawaban, tanggapan, 

saran, atau masukan untuk memperbaiki alat peraga yang dikembangkan. Lembar 

angket diedarkan pada siswa yang menjadi sampel, guna mengumpulkan data 

yang berkenaan dengan proses belajar mengajar yang biasa dilakukan oleh siswa 

dan guru sehari-hari dan respons siswa terhadap proses pembelajaran dengan 

rancangan Alat Peraga Sederhana (APS). 

3.  Lembar Aktivitas Siswa 

Lembaran ini digunakan untuk melihat aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Observasi dimaksudkan untuk mengetahui adanya 

kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan tindakan. Observasi dilakukan 

oleh peneliti sebagai guru dan teman sejawat sebagai observer dengan 

menggunakan lembar observasi yang akan disediakan peneliti. 

4. Soal Tes 

Tes dilakukan sebanyak dua kali, yaitu tes awal (pre-test) dan tes akhir 

(post-test). Tes awal diberikan sebelum berlangsungnya pembelajaran yang 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki siswa. Setelah 

melakukan pembelajaran selama tiga kali pertemuan, siswa diberikan tes 

akhir. Soal tes yang digunakan berbentuk pilihan ganda yaitu untuk pre-test 

dan post-test masing-masing berjumlah 15 butir soal yang berkaitan dengan 

indikator yang telah ditetapkan pada RPP. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah aplikasi atau penerapan instrumen dalam 

memperoleh data penelitian. Penggunanan teknik dan alat pengumpulan data yang 

tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Teknik pengumpulan data 

tersebut sebagai berikut: 

1. Validasi 

Validasi atau tingkat ketepatan adalah tingkat kemampuan instrument 

penelitian untuk mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang hendak 

diungkapkan. Sebelum APS digunakan terlebih dahulu divalidasi oleh pakar 

atau tenaga ahli untuk menguji kelayakan APS tersebut. Kegiatan validasi ini 

dilakukan dengan memberikan APS yang ingin divalidasikan dan lembar 

validasi pada validator. Saran dan masukan ang diperoleh dari validator 

tersebut digunakan sebagai landasan penyempurnaan atau revisi produk. 

2. Angket 

Angket merupakan suatu alat pengumpulan informasi dengan cara  

menyampaikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk menjawab 

secara tertulis pula oleh responden.
30

 Angket respons siswa pada penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang 

dilakukan dengan menggunakan alat peraga sederhana (APS) pada materi 

larutan elektrolit dan larutan nonelektrolit. Model angket yang digunakan 

                                                             
30

S. Margoo, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 167. 
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dalam penelitian ini adalah angket skala likert. Siswa diminta untuk membaca 

setiap pernyataan dengan seksama lalu menjawab sangat setuju (SS), setuju 

(S), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS). 

3. Observasi/Pengamatan 

Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Pengamatan dilakukan dengan penyiapan setiap 5 menit selama 

proses pembelajaran. Data aktivitas diperoleh dengan menggunakan lembar 

observasi aktivitas siswa menggunakan tanda check list (√). 

4. Tes 

Tes adalah alat yang digunakan untuk mengukur pengetahuan atau 

penguasaan objek ukur terhadap seperangkat konten atau materi.
31

 Tes yang 

dilakukan yaitu tes awal (pre-test) dan tes akhir (post-test), tes awal (pre-test) 

berfungsi untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum menggunakan 

alat peraga sederhana (APS),  setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran 

kemudian akan diberikan test akhir (post-test) yang bertujuan untuk 

mengetahui hasil belajar siswa terhadap pemahaman materi yang telah 

dipelajari oleh siswa kelas X IPA
5 
 SMAN 1 Sakti. 
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Djaali dan Pudji  Mujono, Pengukuran dalam Bidang Pendidikan. (Jakarta: Grasindo, 

2007), h. 26. 
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E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Lembar Validasi 

Menganalisis data validasi dari pakar ahli menggunakan skala 

bertingkat (rating scale). pengisian jawaban lembar validasi berdasarkan 

ketentuan skala bertingkat berikut: 

skala 4 : jika sangat baik/ menarik/layak/mudah 

skala 3 : jika baik/ menarik/ layak/ mudah 

skala 2 : jika kurang baik/ menarik/ layak/ mudah 

skala 1 : jika sangat kurang baik/ menarik/ layak/ mudah.
32

 

Rumus yang digunakan dalam perhitungan ini adalah rumus 

persentase yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

`Keterangan: 

P  = Persentase kevalidan 

∑X  = Jumlah skor jawaban dari validator 

∑Xi  = Jumlah total skor ideal 

Sebelum menghitung hasil persentase kevalidan tersebut, terlebih 

dahulu menghitung skor ideal dengan rumus: 

 

 

                                                             
32

Nuril Maghfirah, dkk, Pengembangan Modul Kimia dengan Pendekatan Pakem, 2010, 

Diakses 10 Desember 2016. 

    P = 
  

   
×100% 

 

Skor ideal = Banyak uraian butir x Banyak skala likert 
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Untuk mengetahui kelayakan alat peraga yang telah dirancang, peneliti 

menggunakan analisis persentase kategori. Adapun skala persentase penilaian 

tersebut yaitu: 

Tabel 3.1 Kriteria Validasi Analisis Persentase 

Persentase Kategori 

81%-100% Sangat layak 

61%-80% Layak 

41%-60% Cukup layak 

21%-40% Kurang layak 

0%-20% Tidak layak 

 

2. Analisis Respons Siswa 

Presentasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

P = Presentasi respons siswa 

F = Frekuensi siswa yang menjawab 

N = Jumlah siswa seluruhnya 

Adapun kriteria presentase tanggapan siswa adalah sebagai berikut: 

 

 

P  
 

 
   100% 
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Tabel 3.2 Kriteria Menghitung Respons Siswa 

Persentase Kategori 

81%-100% Sangat setuju 

61%-80% Setuju 

41%-60% Kurang setuju 

21%-40% Tidak setuju 

0%-20% Sangat tidak setuju 

 

3. Analisis Aktivitas Siswa 

Untuk melihat aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung dilakukan untuk menganalisis data aktivitas siswa adalah sebagai 

berikut :  

a. Menghitung jumlah check list (√) pada lembar observasi berdasarkan 

indikator aktivitas yang telah ditentukan. 

b. Menghitung persentase dari setiap indikator aktivitas yang dilakukan 

oleh siswa. Jika suatu indikator aktivitas dilakukan siswa lebih dari 

60% dari frekuensi yang sudah ditentukan, maka siswa termasuk aktif 

untuk indikator tersebut dan berilah tanda check list (√) 

c. Menghitung jumlah check list (√) untuk semua indikator aktivitas yang 

dilakukan oleh siswa.  

d. Menghitung persentase semua indikator aktivitas yang dilakukan oleh 

siswa. Jika siswa melakukan lebih atau sama dengan 75% dan semua 
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indikator aktivitas yang ditentukan dilakukan siswa secara aktif maka 

siswa dikategorikan aktif. 

e. Setelah diperoleh jumlah siswa yang aktif, maka dilakukan 

perhitungan persentase siswa yang aktif seperti yang dikemukakan 

Sudjana yaitu dengan rumus :  

 

PSA = 
  

 
 x 100% 

 

Keterangan :  

PSA = Persentase siswa yang aktif  

NA  = Banyaknya siswa yang aktif  

N = Banyaknya siswa keseluruhan   

f. Kemudian menghitung rata-rata persentase siswa yang aktif. 

Kategori :  

81% - 100% adalah aktivitas sangat baik  

61% - 80% adalah aktivitas baik  

41% - 60% adalah aktivitas cukup  

21% - 40% adalah aktivitas kurang  

  0% - 20% adalah aktivitas kurang sekali 

 

4. Analisis Hasil Belajar  

N-Gain digunakan untuk mengukur selisih antara nilai pre-test dan 

post-test. Peningkatan kompetensi yang terjadi sebelum dan sesudah 
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pembelajaran dihitung dengan rumus g faktor (N-Gain) dengan rumus  

sebagai berikut: 

   
          

          
 

Keterangan:  

S post  = Skor post-test 

S pre  = Skor pre-test 

S maks = Skor maksimum. 

Adapun interpretasi N-Gain adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Klasifikasi Interpretasi N-Gain 

Besar Persentase Interprestasi 

g   0,7 Tinggi 

0,3 < g < 0,7 Sedang 

g < 0,3 Rendah 
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan di kelas X IPA5 SMAN 1 Sakti, data hasil penelitian

yang diperoleh memuat hasil validasi Alat Peraga Sederhana (APS), uji coba

produk (respons siswa, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa). Data hasil

penelitian adalah sebagai berikut:

1. Hasil Validasi Alat Peraga Sederhana (APS)

Validasi Alat Peraga Sederhana (APS) digunakan untuk menilai sejauh

mana tingkat kelayakan Alat Peraga Sederhana (APS) yang telah dibuat.

Kelayakan Alat Peraga Sederhana (APS) dalam penelitian ini meliputi kelayakan

bentuk, pemanfaatan, dan petunjuk penggunaan Alat Peraga Sederhana (APS)

yang masing-masing dinilai oleh ahli dibidangnya. Hasil validasi Alat Peraga

Sederhana (APS) disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hasil Validasi Alat Peraga Sederhana (APS)

No Aspek Yang Dinilai
Skala Penilaian

1 2 3

A Bentuk 1. Warna APS
menarik

2. Ukuran APS tidak
terlalu besar

3. Bentuk APS terlihat
menarik

3

3

3

3

3

3

3

3

3

B Pemanfaatan 4. Kesesuaian alat
peraga sederhana
dengan materi

5. Kelayakan sebagai
perangkat
pembelajaran

6. Penggunaan alat

4

4

3

4

4

3

4

4

4
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peraga sederhana
akan membantu
proses belajar

7. APS mudah
digunakan dalam
proses pelaksanaan
pratikum

4 4 4

C Petunjuk
penggunaan APS

8. Petunjuk mudah
dipahami

9. Pemakaian APS
mudah digunakan

10. Prosedur dan
langkah-langkah
kerja disajikan
terstruktur dengan
jelas.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Jumlah 36 36 37

Persentase 90% 90% 92,5%

Rata-rata 90,8%

Tabel 4.2 Rata-rata Hasil Validasi Alat Peraga Sederhana (APS)

No Validator Persentase (%) Kriteria

(1) (2) (3) (4)
1 Validator I 90% Sangat Baik

2 Validator II 90% Sangat Baik

3 Validator III 92,5% Sangat Baik

Rata-Rata Skor Total 90,8% Sangat Baik

Berdasarkan hasil validasi dari pakar, Alat Peraga Sederhana (APS)

telah dinyatakan lolos dan layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran,

persentase hasil validasi Alat Peraga Sederhana (APS) yang diperoleh dari

validator I yaitu 90%, sedangkan persentase dari validator II yaitu 90% dan

persentase dari validator III yaitu 92,5%, rata-rata skor yang diperoleh dari
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validasi Alat Peraga Sederhana (APS) yaitu 90,8% dengan kriteria sangat baik,

maka Alat Peraga Sederhana (APS) dikategorikan layak digunakan pada materi

larutan elektrolit dan nonelektrolit.

2. Hasil Uji Coba Produk

a. Hasil Respons Siswa

Respons siswa digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan siswa

terhadap rancangan Alat Peraga Sederhana (APS) yang digunakan selama proses

pembelajaran, data respons siswa yang didapat dengan melibatkan 26 orang siswa.

Tanggapan siswa dikumpulkan dengan menggunakan angket setelah siswa

mengikuti pembelajaran untuk materi larutan elektrolit dan nonelektrolit dengan

menggunakan Alat Peraga Sederhana (APS), maka diperoleh hasil dengan rincian

seperti tabel berikut:

Tabel 4.3: Respons siswa terhadap kemudahan memahami materi Larutan
elektrolit dan nonelektrolit dengan menggunakan rancangan alat
peraga sederhana (APS)

Respons Siswa Fi Bobot Skor (ni) ni x Fi

Sangat Setuju (SS) 6 4 24

Setuju (S) 17 3 51

Tidak Setuju (STS) 2 2 4

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 1 1

Jumlah 26 90

Sumber: Hasil Pengolahan Data
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Tabel 4.4: Respons siswa terhadap minat siswa mengikuti kegiatan pembelajaran
dengan menggunakan rancangan Alat Peraga Sederhana (APS)

Respons Siswa Fi Bobot Skor (ni) ni x Fi

Sangat Setuju (SS) 16 4 64

Setuju (S) 9 3 27

Tidak Setuju (TS) 1 2 2

Sangat Tidak Setuju (STS) 0 1 0

Jumlah 26 93

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 4.5: Respons siswa terhadap pernyataan rancangan Alat Peraga Sederhana
(APS) dapat memberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan
kemampuan intensitas belajar secara mandiri

Respons Siswa Fi Bobot Skor (ni) ni x Fi

Sangat Setuju (SS) 4 4 16

Setuju (S) 16 3 48

Tidak Setuju (TS) 5 2 10

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 1 1

Jumlah 26 75

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 4.6: Respons siswa terhadap komponen pelajaran yang  digunakan dalam
pembelajaran dengan menggunakan  rancangan alat peraga sederhana
(APS)

Respons Siswa Fi Bobot Skor (ni) ni x Fi

Sangat Setuju (SS) 18 4 72

Setuju (S) 7 3 21
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Respons Siswa Fi Bobot Skor (ni) ni x Fi

Tidak Setuju (TS) 1 2 2

Sangat Tidak Setuju (STS) 0 1 0

Jumlah 26 95

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 4.7: Respons siswa terhadap motivasi untuk belajar dengan  menggunakan
rancangan alat peraga sederhana (APS)

Respons Siswa Fi Bobot Skor (ni) ni x Fi

Sangat Setuju (SS) 4 4 16

Setuju (S) 20 3 60

Tidak Setuju (TS) 2 2 4

Sangat Tidak Setuju (STS) 0 1 0

Jumlah 26 80

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 4.8: Respons siswa terhadap rancangan alat peraga sederhana (APS) cocok
diterapkan untuk materi kimia yang lainnya

Respons Siswa Fi Bobot Skor (ni) ni x Fi

Sangat Setuju (SS) 3 4 12

Setuju (S) 20 3 60

Tidak Setuju (TS) 3 2 6

Sangat Tidak Setuju (STS) 0 1 0

Jumlah 26 78

Sumber: Hasil Pengolahan Data
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Tabel 4.9: Respons siswa terhadap suasana yang aktif dalam kegiatan
pembelajaran larutan elektrolit dan nonelektrolit dengan menggunakan
rancangan alat peraga sederhana (APS)

Respons Siswa Fi Bobot Skor (ni) ni x Fi

Sangat Setuju (SS) 5 4 20

Setuju (S) 17 3 51

Tidak Setuju (TS) 3 2 6

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 1 1

Jumlah 26 78

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 4.10: Respons siswa terhadap pernyataan pembelajaran   menggunakan
rancangan alat peraga sederhana (APS) merupakan hal yang baru

Respons Siswa Fi Bobot Skor (ni) ni x Fi

Sangat Setuju (SS) 8 4 32

Setuju (S) 17 3 51

Tidak Setuju (TS) 1 2 2

Sangat Tidak Setuju (STS) 0 1 0

Jumlah 26 85

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 4.11: Respons siswa terhadap pernyataan bahwa pembelajaran larutan
elektrolit dan nonelektrolit dengan menggunakan rancangan alat
peraga sederhana (APS) bisa menjemukan

Respon Siswa Fi Bobot Skor (ni) ni x Fi

Sangat Setuju (SS) 1 4 4

Setuju (S) 2 3 6
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Respons Siswa Fi Bobot Skor (ni) ni x Fi

Tidak Setuju (TS) 18 2 36

Sangat Tidak Setuju (STS) 5 1 5

Jumlah 26 51

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 4.12: Respons siswa terhadap pemahaman jelas cara kerja yang digunakan
dalam rancangan alat peraga sederhana (APS)

Respons Siswa Fi Bobot Skor (ni) ni x Fi

Sangat Setuju (SS) 8 4 32

Setuju (S) 17 3 51

Tidak Setuju (TS) 1 2 2

Sangat Tidak Setuju (STS) 0 1 0

Jumlah 26 85

Tabel 4.13: Rata-rata Hasil Respons Siswa

No Pernyataan Angket
Jumlah Siswa

Menjawab Persentase (%)

STS TS S SS STS TS S SS

1

Saya dapat dengan  mudah
memahami  materi larutan
elektrolit dan nonelektrolit
dengan menggunakan
rancangan alat peraga
sederhana (APS)

1 2 17 6 4 8 65 23

2

Dengan adanya rancangan
alat peraga sederhana
(APS), bisa
membangkitkan minat
belajar saya

0 1 9 16 0 4 35 61
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No Pernyataan Angket
Jumlah Siswa

Menjawab Persentase (%)

STS TS S SS STS TS S SS

3

Rancangan alat peraga
sederhana (APS) ini dapat
memberikan kesempatan
saya untuk belajar sesuai
dengan kemampuan
intensitas belajar secara
mandiri

1 5 16 4 4 19 61 15

4

Saya merasa senang
terhadap komponen
pelajaran yang  digunakan
dalam pembelajaran
dengan menggunakan
rancangan alat peraga
sederhana (APS)

0 1 7 18 0 4 27 69

5

Saya termotivasi untuk
belajar dengan
menggunakan rancangan
alat peraga sederhana
(APS)

0 2 20 4 0 8 77 15

6

Bagi saya, rancangan alat
peraga sederhana (APS)
cocok diterapkan untuk
materi kimia yang lainnya

0 3 20 3 0 12 76 12

7

Saya merasakan suasana
yang aktif dalam kegiatan
pembelajaran larutan
elektrolit dan nonelektrolit
dengan menggunakan
rancangan alat peraga
sederhana (APS)

1 3 17 5 4 12 56 19

8

Bagi  saya,  pembelajaran
menggunakan   rancangan
alat peraga sederhana
(APS) merupakan hal yang
baru

0 1 17 8 0 4 65 31

9

Bagi saya, pembelajaran
larutan elektrolit dan
nonelektrolit dengan
menggunakan rancangan
alat peraga sederhana
(APS) bisa menjemukan

5 18 2 1 19 69 8 4
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No Pernyataan Angket
Jumlah Siswa

Menjawab Persentase (%)

STS TS S SS STS TS S SS

10

Saya dapat memahami
dengan jelas cara kerja
yang digunakan dalam
rancangan alat peraga
sederhana (APS)

0 1 17 8 0 4 65 31

Jumlah (%) 31 144 545 280

Persentase STS 3%
Persentase TS 14%
Persentase S 55%

Persentase SS 28%

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas, pada item pernyataan pertama, 1 orang

siswa memberikan tanggapan sangat tidak setuju dengan persentase 4%, 2 orang

siswa memberikan tanggapan tidak setuju dengan persentase 8%, 17 orang siswa

memberikan tanggapan setuju dengan persentase 65% dan 6 orang siswa memberi

tanggapan sangat setuju dengan persentase 23%, artinya materi larutan elektrolit

dan nonelektrolit dengan menggunakan rancangan alat peraga sederhana (APS)

mudah dipahami, item pernyataan kedua, 1 orang siswa memberi tanggapan tidak

setuju dengan persentase 4%, 9 orang siswa memberikan tanggapan setuju dengan

persentase 35% dan 16 orang siswa memberi respons sangat setuju dengan

persentase 61% artinya rancangan alat peraga sederhana (APS), bisa

membangkitkan minat belajar siswa, pada item pernyataan ketiga persentase yang

diperoleh 4% siswa memberi tanggapan sangat tidak setuju, 19% siswa memberi

tanggapan tidak setuju, 62% siswa memberi tanggapan setuju dan 15% siswa

sangat setuju, dapat dikatakan bahwa sebagian besar siswa sangat setuju bahwa

rancangan alat peraga sederhana (APS) ini dapat memberikan kesempatan siswa
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untuk belajar sesuai dengan kemampuan intensitas belajar secara mandiri.

Selanjutnya pada item pernyataan keempat 4% siswa memberi tanggapan tidak

setuju, 27% siswa memberi tanggapan setuju dan 69% siswa memberi tanggapan

sangat setuju, artinya sebagian besar siswa merasa sangat senang terhadap

komponen pelajaran yang  digunakan dalam pembelajaran dengan menggunakan

rancangan alat peraga sederhana (APS), sedangkan pada item pernyataan kelima

8% siswa memberi tanggapan tidak setuju, 77% siswa memberi tanggapan setuju

dan 15% siswa memberi tanggapan sangat setuju, maka dapat dikatakan sebagian

siswa termotivasi untuk belajar dengan menggunakan rancangan alat peraga

sederhana (APS).

Pernyataan keenam 12% siswa memberi tanggapan tidak setuju dan 76%

siswa memberi tanggapan setuju dan 12% siswa memberi tanggapan sangat

setuju, artinya hanya sebagian siswa setuju bahwa rancangan alat peraga

sederhana (APS) cocok diterapkan untuk materi kimia yang lainnya, pada item

pernyataan ketujuh 4% siswa memberi tanggapan sangat tidak setuju, 12% siswa

memberi tanggapan tidak setuju, 65% siswa memberi tanggapan setuju dan 19%

siswa memberi tanggapan sangat setuju, maka dapat dikatakan bahwa sebagian

besar siswa merasakan suasana yang aktif dalam kegiatan pembelajaran larutan

elektrolit dan nonelektrolit dengan menggunakan rancangan alat peraga sederhana

(APS).

Item pernyataan kedelapan 4% siswa memberi tanggapan tidak setuju,

65% siswa memberi tanggapan setuju dan 31% siswa memberi tanggapan sangat

setuju, artinya sebagian siswa merasakan pembelajaran menggunakan
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rancangan alat peraga sederhana (APS) merupakan hal yang baru, pada item

pernyataan kesembilan menunjukkan bahwa 19% siswa memberi tanggapan

sangat tidak setuju, 69% siswa memberi tanggapan tidak setuju, 8% siswa

memberi tanggapan setuju dan 4% siswa memberi tanggapan sangat setuju,

artinya sebagian besar siswa tidak setuju bahwa pembelajaran larutan elektrolit

dan nonelektrolit dengan menggunakan rancangan alat peraga sederhana (APS)

menjemukan, sedangkan pada item pernyataan kesepuluh menunjukkan bahwa

4% siswa memberi tanggapan tidak setuju, 65% siswa memberi tanggapan setuju

dan 31% siswa memberi tanggapan sangat setuju, maka dapat dikatakan bahwa

sebagian siswa dapat memahami dengan jelas cara kerja yang digunakan dalam

rancangan alat peraga sederhana (APS). Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh

persentase siswa memberi tanggapan sangat tidak setuju 3%, siswa memberi

tanggapan tidak setuju 14%, siswa memberi tanggapan setuju 55%, dan siswa

yang memberi tanggapan sangat setuju 28%, maka dapat dikatakan bahwa 83%

siswa merespons setuju dan 17% siswa merespons tidak setuju terhadap

rancangan Alat Peraga Sederhana (APS).

b. Hasil Aktivitas Siswa

Lembar observasi digunakan untuk mengamati aktivitas siswa dalam

kegiatan pembelajaran. Pengamatan dilakukan selama 3 kali pertemuan dengan

penyiapan setiap 5 menit selama proses pembelajaran.

Adapun hasil penilaian aktivitas siswa dapat dilihat  pada tabel 4.14

sebagai berikut:
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Tabel 4.14 Hasil Aktivitas Siswa

Kriteria Pengamatan
RPP I
(%)

RPP II
(%)

RPP III
(%)

Rata-
rata(%)

1. Mendengarkan
penjelasan guru
mengenai tujuan
pembelajaran

6,12 3,70 7,70 5,84

2. Mendengarkan
penjelasan pokok materi
yang akan dipelajari dan
mulai mencari informasi
mengenai materi
pelajaran

32,05 5,98 37,32 25,12

3. Mendengarkan instruksi
guru dalam melakukan
percobaan daya hantar
listrik pada larutan
elektrolit dan
nonelektrolit

5,70 9,82 9,54 8,35

4. Memperhatikan gambar
rangkaian uji daya listrik
pada larutan elektrolit
dan nonelektrolit

37,04 12,10 7,27 18,80

5. Melakukan praktikum
rangkaian uji daya hantar
listrik pada larutan
elektrolit dan
nonelektrolit dengan
menggunakan Alat
Peraga Sederhana (APS)

- 55,40 19,23 24,88

6. Menyimpulkan ciri-ciri
hantaran arus listrik
berdasarkan hasil
percobaan dengan
menggunakan Alat
Peraga Sederhana (APS)

11,54 10,40 11,25 11,06

7. Aktivitas yang tidak
relevan

7,55 2,60 7,69 5,95

Total 100-5,95 =94,05%
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Berdasarkan tabel 4.14, maka hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa

dalam proses pembelajaran dengan menggunakan rancangan Alat Peraga

Sederhana (APS) memperoleh persentase 94,05% dan 5,95% kegiatan yang tidak

relevan.

c. Hasil Tes Belajar Siswa

Tes merupakan alat yang digunakan untuk mengukur pengetahuan atau

penguasaan objek ukur terhadap seperangkat konten atau materi.1 Tes yang

dilakukan yaitu tes awal (pre-test) dan tes akhir (post-test). Tes awal (pre-test)

berfungsi untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum menggunakan

rancangan Alat Peraga Sederhana (APS), setelah menyelesaikan kegiatan

pembelajaran kemudian akan diberikan test akhir (post-test) yang bertujuan untuk

mengetahui hasil belajar siswa terhadap pemahaman materi larutan elektrolit dan

nonelektrolit dengan menggunakan rancangan Alat Peraga Sederhana (APS).

Data hasil belajar siswa (pre-test dan post-test) disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.15 Hasil Pre-test Siswa

No Nama Pre-test
1 X1 35
2 X2 28
3 X3 21
4 X4 41
5 X5 32
6 X6 41
7 X7 35
8 X8 35
9 X9 70

1Djaali dan Pudji Mujono, Pengukuran dalam Bidang Pendidikan. (Jakarta: Grasindo,
2007), h. 26.
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10 X10 32
11 X11 41
12 X12 35
13 X13 28
14 X14 33
15 X15 21
16 X16 70
17 X17 82
18 X18 14
19 X19 42
20 X20 62
21 X21 28
22 X22 33
23 X23 82
24 X24 33
25 X25 70
26 X26 49

Tabel 4.16 Hasil Post-test Siswa

No Nama Post-test
1 X1 82
2 X2 76
3 X3 54
4 X4 82
5 X5 74
6 X6 82
7 X7 81
8 X8 88
9 X9 100
10 X10 81
11 X11 88
12 X12 82
13 X13 81
14 X14 74
15 X15 76
16 X16 100
17 X17 100
18 X18 76
19 X19 69
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20 X20 93
No Nama Post-test
21 X21 81
22 X22 82
23 X23 100
24 X24 81
25 X25 93
26 X26 88

Berdasarkan hasil penilaian Pre-test dan Post-test siswa, maka hasil

penilaian tes hasil belajar siswa sebagai berikut:

Tabel 4.17 Hasil Belajar Siswa

No Nama Pre-test Post-test Selisih N-Gain Kriteria
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 X1 35 82 47 0,72 Tinggi
2 X2 28 76 48 0,67 Sedang
3 X3 21 54 33 0,42 Sedang
4 X4 41 82 41 0,70 Tinggi
5 X5 32 74 42 0,62 Sedang
6 X6 41 82 41 0,70 Tinggi
7 X7 35 81 46 0,71 Tinggi
8 X8 35 88 53 0,81 Tinggi
9 X9 70 100 30 1 Tinggi
10 X10 32 81 49 0,72 Tinggi
11 X11 41 88 47 0,80 Tinggi
12 X12 35 82 47 0,72 Tinggi
13 X13 28 81 53 0,74 Tinggi
14 X14 33 74 41 0,61 Sedang
15 X15 21 76 55 0,70 Tinggi
16 X16 70 100 30 1 Tinggi
17 X17 82 100 18 1 Tinggi
18 X18 14 76 62 0,72 Tinggi
19 X19 42 69 27 0,83 Tinggi
20 X20 62 93 31 0,81 Tinggi
21 X21 28 81 53 0,74 Tinggi
22 X22 33 82 49 0,73 Tinggi
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23 X23 82 100 18 1 Tinggi
No Nama Pre-test Post-test Selisih N-Gain Kriteria
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
24 X24 33 81 48 0,72 Tinggi
25 X25 70 93 23 0,77 Tinggi
26 X26 49 88 39 0,76 Tinggi

Soal pre-test atau sebelum proses pembelajaran dengan menggunakan

rancangan Alat Peraga Sederhana (APS) terdiri dari 15 soal pilihan ganda dengan

skor maksimal 100. KKM yang ditentukan di SMAN 1 Sakti yaitu 70, setelah

dilakukan pemeriksaan dan pengolahan terhadap hasil pre test pada tabel 4.17

menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh tertinggi yaitu 70 sebanyak 3 orang

siswa, yang berarti mencapai nilai KKM. Sedangkan 23 orang siswa belum

mencapai KKM. Hal ini dapat dikatakan bahwa sebagian besar siswa masih belum

bisa memahami larutan elektrolit dan nonelektrolit.

Hasil post test setelah menggunakan rancangan Alat Peraga Sederhana

(APS) nilai post test dari 15 soal pilihan ganda meningkat, dibuktikan dengan N-

Gain, dengan rincian sebanyak 4 orang siswa memperoleh nilai 100, 2 orang

siswa memperoleh nilai 93, 3 orang siswa memperoleh nilai 88, 5 orang siswa

memperoleh nilai 82, 5 orang siswa memperoleh nilai 81, 3 orang siswa

memperoleh nilai 76 dan 2 orang siswa memperoleh nilai 74. Hasil yang

diperoleh dengan menggunakan N-Gain adalah antara 0,42 ̶ 1 dengan kriteria

tinggi. Maka dapat dikatakan adanya peningkatan nilai siswa dengan

menggunakan rancangan Alat Peraga Sederhana (APS) dan sebagian besar siswa

memperoleh nilai di atas KKM, hanya 2 orang siswa yang memperoleh nilai di

bawah KKM. Berarti dapat disimpulkan bahwa rancangan Alat Peraga Sederhana
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(APS) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X IPA5 SMAN 1 Sakti pada

materi larutan elektrolit dan nonelektrolit.

B. Pembahasan

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, yang bertujuan untuk

menghasilkan produk berupa Alat Peraga Sederhana (APS), dan menguji

keefektifan produk tersebut. Hal ini sesuai dengan Gay, Mills, dan Airasian dalam

(Emzir: 2014), tujuan utama penelitian dan pengembangan dalam bidang

pendidikan bukan untuk merumuskan atau menguji teori, tetapi untuk

mengembangkan produk-produk yang efektif untuk digunakan di sekolah-

sekolah.2

Berdasarkan langkah-langkah penelitian yang telah dikemukakan, maka

pengembangan media pembelajaran dilakukan dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

1. Tahap Potensi dan Masalah

Penelitian pengembangan dimulai dengan identifikasi masalah yang akan

ditemui oleh peneliti yang akan melakukan penelitian, masalah pembelajaran

penelitian pengembangan adalah masalah yang terkait dengan perangkat

pembelajaran seperti bahan ajar, lembar kerja siswa, media pembelajaran dan

sebagainya. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dengan guru

mata pelajaran kimia di SMAN 1 Sakti peneliti menemukan bahwa tidak adanya

2Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2014), h. 263.
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peralatan laboratorium yang lengkap, peralatan rusak dan tidak terbeli kembali.

Selain itu, kurangnya kreatifitas guru dalam melaksanakan praktikum. Peralatan

dan bahan yang kurang membuat guru enggan membuat praktikum, guru jarang

membuat praktikum alternatif dengan menggunakan bahan yang ada di kehidupan

sehari-hari. Oleh karena itu peneliti mengembangkan perangkat pembelajaran

berupa Alat Peraga Sederhana (APS), selain itu peneliti juga ingin meningkatkan

lagi hasil belajar siswa SMAN 1 Sakti pada materi larutan elektrolit dan

nonelektrolit.

2. Tahap Pengumpulan Data

Tahap kedua dalam penelitian ini yaitu tahap pengumpulan data. Tahap ini

dikumpulkan informasi yang digunakan sebagai bahan untuk merancang Alat

Peraga Sederhana (APS) yang akan dikembangkan dan diharapkan dapat

mengatasi masalah yang ada. Bahan dikumpulkan dengan mengkaji konsep-

konsep yang berhubungan dengan Alat Peraga Sederhana (APS) yang akan

dikembangkan dengan mengumpulkan referensi yang mendukung untuk dijadikan

referensi dalam merancang Alat Peraga Sederhana (APS).

3. Tahap Desain Produk

Langkah yang akan ditempuh setelah melakukan pengumpulan data adalah

membuat desain produk. Desain produk dilakukan bertujuan untuk mengetahui

gambaran tentang produk yang akan dihasilkan dalam pengembangan alat peraga

kimia. Produk yang dihasilkan dalam hal ini adalah Alat Peraga Sederhana (APS)

pada materi larutan elektrolit dan nonelektrolit. Desain dibuat semenarik mngkin
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untuk dapat menarik perhatian siswa yang akan diteliti, dalam hal ini siswa kelas

X IPA5 SMAN 1 Sakti.

4. Tahap Validasi Desain

Penilaian kevalidan oleh ahli media digunakan untuk mengukur kelayakan

Alat Peraga Sederhana (APS) pada materi larutan elektrolit dan nonelektrolit dari

aspek kevalidan. Validasi produk diambil untuk mengetahui bahwa produk yang

telah dikembangkan sudah valid dan layak untuk diuji cobakan kepada siswa.

5. Tahap Revisi Desain

Tahap berikutnya yaitu revisi desain, setelah desain produk yang telah

divalidasi melalui diskusi dengan pakar ahli, maka akan dapat diketahui

kelemahannya, kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan

cara memperbaiki desain. Berdasarkan masukan dari Bapak T. Badlisyah, M.Pd

dan Bapak Safrijal, M.Pd, maka selanjutnya produk diuji cobakan kepada seluruh

siswa kelas X IPA5.

6. Tahap Uji Coba Produk

Alat Peraga Sederhana (APS) yang sudah siap direvisi kemudian diuji

coba kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Kimia

UIN Ar-Raniry. Pemberian uji coba Alat Peraga Sederhana (APS) dilakukan

tujuannya adalah untuk melihat tanggapan mahasiswa, ketertarikan serta tingkat

kemudahan mahasiswa untuk memahami materi larutan elektrolit dan

nonelektrolit dengan Alat Peraga Sederhana (APS).
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7. Tahap Revisi Produk

Tidak terdapat kendala yang ditemui pada saat uji coba sehingga tidak

terdapat revisi produk. Karena pada saat uji coba data menunjukkan kategori

praktis dan efektif, maka selanjutnya alat dapat diuji cobakan secara luas.

8. Tahap Produk Massal

Uji coba pemakaian secara massal bertujuan untuk mengetahui

peningkatan pemahaman konsep siswa. Tes terhadap siswa digunakan untuk

mengetahui keefektifan produk Alat Peraga Sederhana (APS) dalam

meningkatkan pemahaman siswa. Selain itu menggunakan angket yang diisi oleh

guru dan siswa.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui kepraktisan, keefektifan, dan

peningkatan hasil belajar siswa diperoleh dari hasil respons siswa, aktivitas

belajar siswa, dan tes hasil belajar siswa.

1. Hasil Kevalidan Alat Peraga Sederhana (APS)

Penilaian kevalidan Alat Peraga Sederhana (APS) dilakukan oleh dosen

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Kimia UIN Ar-Raniry yaitu

Bapak T. Badlisyah, M.Pd dan Bapak Safrijal, M.Pd serta guru bidang study

kimia SMAN 1 Sakti yaitu Bapak Karimuddin, S.Pd. Alat Peraga Sederhana

(APS) yang telah didesain oleh peneliti dan divalidasi oleh pakar bertujuan untuk

memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran,, menanamkan siswa

sifat berpikir dan belajar secara mandiri. Hal ini sesuai dengan Oemar Hamalik

(1989) menyatakan bahwa fungsi Alat Peraga yaitu meletakkan dasar-dasar yang
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kongket untuk berfikir, mengurangi inverbalisme, memperbesar pemahaman

siswa, membuat pembelajaran lebih mantap, memberikan pengalaman yang nyata

yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa, dan

menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinyu.3

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh validator, kelayakan Alat

Peraga Sederhana (APS) dicapai hasil rata-rata 90,8%, dan masuk kategori sangat

layak. Hal ini dapat diartikan bahwa Alat Peraga Sederhana (APS) layak

digunakan dalam pembelajaran larutan elektrolit dan nonelektrolit.

2. Hasil Respons Siswa

Angket merupakan suatu alat pengumpulan informasi dengan cara

menyampaikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk menjawab

secara tertulis pula oleh responden.4 Tujuan penggunaan angket adalah untuk

mengetahui adanya kepraktisan Alat Peraga Sederhana (APS) dalam

pembelajaran. Angket diberikan kepada 26 siswa kelas X IPA5 SMAN 1 Sakti.

Hal pokok yang dijadikan acuan adalah manfaat dan tujuan penggunaan Alat

Peraga Sederhana (APS) antara lain kemampuan membangkitkan motivasi belajar

siswa, memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran, membangkitkan

keingintahuan, kesukaan, dan minat yang baru, serta merangsang kemandirian dan

kerjasama siswa.

Berdasarkan hasil angket siswa pada Tabel 4.13, pada item pernyataan

pertama, 1 orang siswa memberikan tanggapan sangat tidak setuju dengan

3Hamalik, Oemar, Media Pendidikan, (Bandung: Alumni Bandung, 1989), h. 15.
4S. Margoo, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 167.



56

persentase 4%, 2 orang siswa memberikan tanggapan tidak setuju dengan

persentase 8%, 17 orang siswa memberikan tanggapan setuju dengan persentase

65% dan 6 orang siswa memberi tanggapan sangat setuju dengan persentase 23%,

artinya materi larutan elektrolit dan nonelektrolit dengan menggunakan

rancangan alat peraga sederhana (APS) mudah dipahami, item pernyataan kedua,

1 orang siswa memberi tanggapan tidak setuju dengan persentase 4%, 9 orang

siswa memberikan tanggapan setuju dengan persentase 35% dan 16 orang siswa

memberi respons sangat setuju dengan persentase 61% artinya rancangan alat

peraga sederhana (APS), bisa membangkitkan minat belajar siswa, pada item

pernyataan ketiga persentase yang diperoleh 4% siswa memberi tanggapan sangat

tidak setuju, 19% siswa memberi tanggapan tidak setuju, 62% siswa memberi

tanggapan setuju dan 15% siswa sangat setuju, dapat dikatakan bahwa sebagian

besar siswa sangat setuju bahwa rancangan alat peraga sederhana (APS) ini dapat

memberikan kesempatan siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan intensitas

belajar secara mandiri. Selanjutnya pada item pernyataan keempat 4% siswa

memberi tanggapan tidak setuju, 27% siswa memberi tanggapan setuju dan 69%

siswa memberi tanggapan sangat setuju, artinya sebagian besar siswa merasa

sangat senang terhadap komponen pelajaran yang  digunakan dalam pembelajaran

dengan menggunakan  rancangan alat peraga sederhana (APS), sedangkan pada

item pernyataan kelima 8% siswa memberi tanggapan tidak setuju, 77% siswa

memberi tanggapan setuju dan 15% siswa memberi tanggapan sangat setuju,

maka dapat dikatakan sebagian siswa termotivasi untuk belajar dengan

menggunakan rancangan alat peraga sederhana (APS).



57

Pernyataan keenam 12% siswa memberi tanggapan tidak setuju dan 76%

siswa memberi tanggapan setuju dan 12% siswa memberi tanggapan sangat

setuju, artinya hanya sebagian siswa setuju bahwa rancangan alat peraga

sederhana (APS) cocok diterapkan untuk materi kimia yang lainnya, pada item

pernyataan ketujuh 4% siswa memberi tanggapan sangat tidak setuju, 12% siswa

memberi tanggapan tidak setuju, 65% siswa memberi tanggapan setuju dan 19%

siswa memberi tanggapan sangat setuju, maka dapat dikatakan bahwa sebagian

besar siswa merasakan suasana yang aktif dalam kegiatan pembelajaran larutan

elektrolit dan nonelektrolit dengan menggunakan rancangan alat peraga sederhana

(APS).

Item pernyataan kedelapan 4% siswa memberi tanggapan tidak setuju,

65% siswa memberi tanggapan setuju dan 31% siswa memberi tanggapan sangat

setuju, artinya sebagian siswa merasakan pembelajaran menggunakan   rancangan

alat peraga sederhana (APS) merupakan hal yang baru, pada item pernyataan

kesembilan menunjukkan bahwa 19% siswa memberi tanggapan sangat tidak

setuju, 69% siswa memberi tanggapan tidak setuju, 8% siswa memberi tanggapan

setuju dan 4% siswa memberi tanggapan sangat setuju, artinya sebagian besar

siswa tidak setuju bahwa pembelajaran larutan elektrolit dan nonelektrolit dengan

menggunakan rancangan alat peraga sederhana (APS) menjemukan, sedangkan

pada item pernyataan kesepuluh menunjukkan bahwa 4% siswa memberi

tanggapan tidak setuju, 65% siswa memberi tanggapan setuju dan 31% siswa

memberi tanggapan sangat setuju.
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Berdasarkan hasil di atas diperoleh persentase siswa memberi tanggapan

sangat tidak setuju 3%, siswa memberi tanggapan tidak setuju 14%, siswa

memberi tanggapan setuju 55%, dan siswa yang memberi tanggapan sangat setuju

28%, maka dapat dikatakan bahwa 83% siswa merespons setuju dan 17% siswa

merespons tidak setuju terhadap rancangan Alat Peraga Sederhana (APS). Hal ini

menunjukkan bahwa Alat Peraga Sederhana (APS) yang digunakan dalam proses

pembelajaran pada materi larutan elektrolit dan nonelektrolit mendapat respons

positif dari siswa yang dibuktikan dari kegiatan siswa pada proses pembelajaran

berlangsung, maka peneliti menyimpulkan bahwa rancangan Alat Peraga

Sederhana (APS) praktis dan layak digunakan pada materi materi larutan elektrolit

dan nonelektrolit.

3. Hasil Aktivitas Siswa

Lembar observasi digunakan untuk mengamati aktivitas siswa dalam

kegiatan pembelajaran, bertujuan untuk mengetahui adanya kesesuaian antara

perencanaan dan pelaksanaan serta untuk mengetahui adanya keefektifan produk

penelitian berupa Alat Peraga Sederhana (APS). Observasi aktivitas siswa sesuai

dengan RPP yang telah disusun yang diobservasi oleh 2 orang observer yaitu guru

kimia di SMAN 1 Sakti.

Berdasarkan Tabel 4.14 siswa mendengarkan penjelasan guru dengan rata-

rata persentase 5,84%, siswa mendengarkan penjelasan pokok materi yang akan

dipelajari dan mulai mencari informasi mengenai materi pelajaran yaitu 25,12%,

siswa mendengarkan instruksi guru dalam melakukan percobaan daya hantar

listrik pada larutan elektrolit dan nonelektrolit yaitu 8,35%, siswa memperhatikan
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gambar rangkaian uji daya listrik pada larutan elektrolit dan nonelektrolit yaitu

18,80%, siswa Melakukan praktikum rangkaian uji daya hantar listrik pada larutan

elektrolit dan nonelektrolit dengan menggunakan Alat Peraga Sederhana (APS)

yaitu 24,88%, siswa menyimpulkan ciri-ciri hantaran arus listrik berdasarkan hasil

percobaan dengan menggunakan Alat Peraga Sederhana (APS) yaitu 11,06%, dan

aktivitas yang tidak relevan yaitu 5,95%.

Berdasarkan Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa aktivitas siswa dalam proses

pembelajaran dengan menggunakan Alat Peraga Sederhana (APS) diperoleh

persentase sebesar 94,05% dan 5,95% kegiatan yang tidak relevan, maka dapat

disimpulkan bahwa aktivitas siswa untuk masing-masing kriteria pada proses

pembelajaran materi larutan elektrolit dan nonelektrolit sesuai dengan rencana

pelaksanaan pembelajaran yaitu siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan

pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan

Alat Peraga Sederhana (APS) efektif untuk digunakan pada materi larutan

elektrolit dan nonelektrolit.

4. Hasil Belajar Siswa

Hasil belajar siswa diukur dengan menggunakan tes. Tujuan penggunaan

tes adalah untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar dalam

pembelajaran. Tes yang dilakukan yaitu tes awal (pre-test) dan tes akhir (post-

test). Tes awal (pre-test) berfungsi untuk mengetahui kemampuan awal siswa

sebelum menggunakan rancangan Alat Peraga Sederhana (APS), setelah

menyelesaikan kegiatan pembelajaran kemudian akan diberikan test akhir (post-
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test) yang bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa terhadap pemahaman

materi larutan elektrolit dan nonelektrolit dengan menggunakan rancangan Alat

Peraga Sederhana (APS).

Soal pre-test atau sebelum proses pembelajaran dengan menggunakan

rancangan Alat Peraga Sederhana (APS) terdiri dari 15 soal pilihan ganda dengan

skor maksimal 100. KKM yang ditentukan di SMAN 1 Sakti yaitu 70, setelah

dilakukan pemeriksaan dan pengolahan terhadap hasil pre test pada tabel 4.15

menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh tertinggi yaitu 70 sebanyak 3 orang

siswa, yang berarti mencapai nilai KKM. Sedangkan 23 orang siswa belum

mencapai KKM. Hal ini dapat dikatakan bahwa sebagian besar siswa masih belum

bisa memahami materi larutan elektrolit dan nonelektrolit.

Tahap uji coba produk yang dilakukan dalam proses pembelajaran

mengenai materi larutan elektrolit dan nonelektrolit dengan menggunakan Alat

Peraga Sederhana (APS), siswa dilatih menguji cobakan bahan-bahan larutan

elektrolit dan nonelektrolit dengan Alat Peraga Sederhana (APS). Hal ini sesuai

dengan pendapat Keller bahwa hasil belajar adalah prestasi aktual yang

ditampilkan oleh anak sedangkan usaha adalah perbuatan yang terarah pada

penyelesaian tugas-tugas belajar. Ini berarti bahwa besarnya usaha adalah

indikator dari adanya motivasi sedangkan hasil belajar dipengaruhi oleh besarnya

usaha yang dilakukan oleh anak. Hasil belajar juga dipengaruhi oleh intelegensi

dan penguasaan awal anak tentang materi yang akan dipelajaran.5

5Mulyono, Abdurrahman. Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar. (Jakarta: Rineka
Cipta. 2003), h. 39.
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Setelah memberi perlakuan dengan menggunakan rancangan Alat Peraga

Sederhana (APS) nilai post test dari 15 soal pilihan ganda meningkat, dibuktikan

dengan N-Gain, dengan rincian: (a) sebanyak 4 orang siswa memperoleh nilai

100, (b) 2 orang siswa memperoleh nilai 93, (c) 3 orang siswa memperoleh nilai

88, (d) 5 orang siswa memperoleh nilai 82, (e) 5 orang siswa memperoleh nilai

81, (f) 3 orang siswa memperoleh nilai 76, dan (g) 2 orang siswa memperoleh

nilai 74, memperoleh N-gain antara 0,42-1 dengan kriteria tinggi. Hal ini

dikarenakan sebagian besar siswa sudah dapat mengerti/memahami materi larutan

elektrolit dan nonelektrolit dengan menggunakan Alat Peraga Sederhana (APS),

ini dapat dilihat dari aktivitas siswa untuk masing-masing kriteria pada proses

pembelajaran materi larutan elektrolit dan nonelektrolit sesuai dengan rencana

pelaksanaan pembelajaran yaitu siswa terlibat secara aktif dan efektif dalam

kegiatan pembelajaran dengan persentase rata-rata mencapai 94,05%. Hal ini

sesuai dengan Hamalik (1990) bahwa hasil belajar adalah bila seseorang telah

belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari

tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti.6

Berdasarkan pembahasan di atas, pembelajaran dengan merancang Alat

Peraga Sederhana (APS) efektif dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas

X IPA5 SMAN 1 Sakti pada materi larutan elektrolit dan nonelektrolit.

6Hamalik, Oemar, Metode Belajar dan Kesulitan-Kesulitan Belajar, (Bandung: Tarsito,
1990), h. 30.
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BAB V
PENUTUP

Berdasarkan hasil pengolahan data tentang pembelajaran dengan

menggunakan rancangan Alat Peraga Sederhana (APS) pada materi larutan elektrolit

dan nonelektrolit di kelas X IPA5 SMAN 1 Sakti, maka dapat dikemukakan

kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data, penulis dapat

menyimpulkan bahwa:

1. Hasil validitas dari ketiga pakar ahli mengenai validasi produk rancangan Alat

Peraga Sederhana (APS) memperoleh persentase rata-rata 90,8% dengan kriteria

sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa rancangan Alat Peraga Sederhana (APS)

yang dikembangkan layak digunakan pada materi larutan elektrolit dan

nonelektrolit.

2. Respons siswa terhadap pembelajaran larutan elektrolit dan nonelektrolit setelah

diajarkan dengan menggunakan rancangan Alat Peraga Sederhana (APS) adalah

sangat positif, dengan nilai persentase rata-rata respon siswa 83% setuju dan 17%

siswa merespons tidak setuju, maka dapat disimpulkan bahwa rancangan Alat

Peraga Sederhana (APS) praktis dan layak digunakan pada materi larutan

elektrolit dan nonelektrolit.

3. Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan Alat Peraga

Sederhana (APS) memperoleh persentase 94,05% dengan kriteria sangat baik,

maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa untuk masing-masing kriteria pada



63

proses pembelajaran materi larutan elektrolit dan nonelektrolit sesuai dengan

rencana pembelajaran yaitu siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan

pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan

rancangan Alat Peraga Sederhana (APS) efektif untuk digunakan pada materi

larutan elektrolit dan nonelektrolit.

4. Hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan rancangan Alat Peraga

Sederhana (APS) mengalami peningkatan. Hasil pre-test menunjukkan bahwa

nilai yang diperoleh tertinggi yaitu 70 sebanyak 3 orang siswa, yang berarti 3

orang siswa mencapai nilai KKM. Sedangkan 23 orang siswa belum mencapai

KKM. Setelah diberikan perlakuan dengan menggunakan rancangan Alat Peraga

Sederhana (APS), hasil post-test meningkat, dengan rincian sebanyak 24 orang

siswa memperoleh nilai mencapai KKM, bahkan sebagian besar siswa

memperoleh nilai di atas KKM, hanya 2 orang siswa yang memperoleh nilai di

bawah KKM. Berarti dapat disimpulkan bahwa rancangan Alat Peraga Sederhana

(APS) efektif dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X IPA5 SMAN 1

Sakti pada materi larutan elektrolit dan nonelektrolit.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, dalam upaya

meningkatkan mutu pendidikan perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada guru agar dapat menggunakan rancangan Alat Peraga

Sederhana (APS) dalam proses pembelajaran, karena melalui rancangan Alat

Peraga Sederhana (APS) efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa.
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2. Proses pembelajaran perlu diperhatikan dengan serius, salah satu upayanya

dengan kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan siswa secara

baik. Hal ini juga dapat meningkatkan kreatifitas berpikir siswa.

3. Disarankan kepada pihak lain untuk melakukan penelitian yang sama pada

materi lain sebagai bahan perbandingan dengan hasil penelitian ini.



65

DAFTAR PUSTAKA

Anas Sudjono. 2005. Pengantar Statistik Pendidik. Jakarta: Raja GrafindoPersada.

Burhan Bungin, 2005. Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi Dan
Kebijakan Public Serta Ilmu-Ilmu Social Lainnya, Jakata: Kencana.

Depag, 1993. Garis-Garis Besar Program Pengajaran, Jakarta: Direktorat Jendral
Pembina Kelembagaan Agama Islam.

Emzi, 2014. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Jakarta: rajawali pers.

Jahro, dkk. 2008. Analisis Penerapan Metode Praktikum Pada Pembelajaran Kimia
di SMA. Medan: Unimed.

Mahdi, Chanif. 2008. PengantarBekerja di Laboratorium Kimia.Malang: Universitas
Brawijaya.

Muhammad Nazir. 2005. Metode Penelitian. Bogor: Graha Indonesia.

Mulyasa, E. 2007. KTSP Sebuah Panduan Praktis. Bandung: PT. Remaja Rodakarya.

Nana Sujana. 1998. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.

Ngalim Purwanto, 2004. PsikologiPendidikan. Bandung: RemajaRoskarya.

OemarHamalik,. 2001. Proses BelajarMengajar. Jakarta: BumiAksara.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. KBBI. Jakarta: Balai Pustaka.

Rochman Natawidjaja, 1979. Alat Peraga dan Komunikasi Pendidikan, Jakarta:

Depdikbud.

Rustaman,.dkk. 2003. Stategi Belajar Mengajar Biologi. Bandung: FMIPA UPI.

Ruseffendi, E.T.1992. Materi Pokok Pendidikan Matematika 3, Jakarta: Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Pembinaan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Tinggi.



66

Sugiarto dan I. Hidayah, 2004, Workshop Pendidikan Matematika, Semarang:
FMIPA UNNES.

Sastrawijaya, Tresna. 1988. Proses Belajar Mengajar Kimia. Jakarta: Depdikbud.

Sholeh. 2007. Penelitian Tindakan Kelas pada siswa kelas VII semester II SMPN 2
Sugio. Surabaya: Tidak Diterbitkan.

Sudjana. 2005. Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta: Raja GrafindoPersada.

Sugiono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 1998. Manajemen Pendidikan. Jakarta: RinekaCipta.

Tim Catha Edukatif. 2006. Kimia untuk SMA/MA. Sukoharjo: CvSindunata.

Winarno Surakhmad. 1997. Dasar dan Teknik Research. Bandung: Tarsito.



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pengangkatan Pembimbing........................... 67
LAMPIRAN 2 : Surat Izin Mengadakan Penelitian dari Fakultas Tarbiyah dan

Keguruan UIN Ar-Raniry .......................................................... 68
LAMPIRAN 3 : Surat Izin Mengadakan Penelitian dari Dinas Pendidikan Kota

Banda Aceh................................................................................ 69
LAMPIRAN 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di SMAN 1 Sakti

Pidie.......................................................................................... 70
LAMPIRAN 5 : Silabus Materi Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit.................. 71
LAMPIRAN 6 : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ............................... 74
LAMPIRAN 7 : Materi ……………………………………………………… .... 83
LAMPIRAN 8 : Hasil Validasi Alat Peraga Sederhana (APS) ............................ 86
LAMPIRAN 9 : Lembar Kerja Siswa................................................................... 92
LAMPIRAN 10: Hasil Validasi Soal Pre-test dan Post-test .................................100
LAMPIRAN 11: Kisi-kisi Soal..............................................................................103
LAMPIRAN 12 : Soal Pre-Test.............................................................................105
LAMPIRAN 13 : Soal Post-Test ...........................................................................110
LAMPIRAN 14 : Kunci Jawaban Pre-Test ...........................................................116
LAMPIRAN 15 : Kunci Jawaban Post-Test ..........................................................117
LAMPIRAN 16 : Lembar Observasi Aktivitas Siswa ...........................................118
LAMPIRAN 17 : Hasil Observasi Aktivitas Siswa yang diisi Oleh Pengamat.....121
LAMPIRAN 18 : Hasil Validasi Angket ...............................................................130
LAMPIRAN 19 : Lembar Angket .........................................................................133
LAMPIRAN 20 : Hasil Pre-test dan Post-test.......................................................135
LAMPIRAN 21 : Foto Dokumentasi Penelitian ....................................................136















74

Lampiran 6

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

( RPP )

Satuan Pendidikan :SMA Negeri 1 Sakti

Mata Pelajaran :Kimia

Kelas/Semester :X/ Genap

Materi Pokok :Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit

Alokasi Waktu :9 x 45 Menit

A. KompetensiInti:

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

prosedural, dan metakognitif dalam 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 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak

secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah

keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi :

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi

3.8 Menganalis sifat larutan

berdasarkan daya hantar

listrik

1. Menjelaskan pengertian larutan

2. Menyimpulkan ciri-ciri hantar pada arus

listrik dalam berbagai larutan berdasarkan

hasil pengamatan

3. Menganalisis sifat larutan elektrolit dan
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nonelektrolit berdasarkan daya hantar

listrik sesuai dengan data hasil percoban

4. Menganalisis penyebab hantar arus listrik

pada larutan elektrolit

5. Mengelompokkan larutan kedalam larutan

elektrolit kuat, elektrolit lemah dan non

elektrolit berdasarkan sifat hantaran

listriknya

6. Menjelaskan bahwa larutan elektrolit dapat

berupa senyawa ion dan senyawa kovalen

polar

4.8 Membedakan daya hantar

listrik berbagai larutan melalui

perancangan dan pelaksanaan

percobaan

Menjelaskan sifat-sifat dari larutan elektrolit dan

nonelektrolit dengan melakukan percobaan di

Laboratorium

C. Tujuan Pembelajaran :

1. Siswa mampu menjelaskan pengertian larutan, ciri-ciri hantar pada arus listrik pada

larutan, sifat larutan elektrolit dan non elektrolit, dan penyebab hantaran arus listrik

pada larutan elektrolit.

2. Siswa mampu menganalisis larutan berdasarkan jenis ikatan serta dapat menjelaskan

bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar

D. Materi Pembelajaran :

a. Fakta : Konduktor, Isolator, Pelarut, Terlarut

b. Konsep : Larutan, Larutan elektrolit, Larutan nonelektrolit, dan ionisasi

c. Prinsip : Peran ion dalam hantaran listrik larutan (teori Arrhenius), Kekuatan elektrolit,

d. Prosedur : Langkah kerja percobaan daya hantar listrik dalam larutan

E. Metode Pembelajaran :

1. Pendekatan : Saintifik



76

2. Metode : Ceramah, Diskusi Kelompok, Tanya Jawab dan eksperimen

F. Media Pembelajaran

1.Media : Alat Peraga Sederhana

2. Alat/Bahan :Lembar Kerja Siswa

G. Sumber Belajar :

1. Ari, H, dan Ruminten. 2009. Kimia 1 untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta : Pusat

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

2. Purba, Michael. 2006. Kimia Untuk SMA kelas X. Jakarta : Erlangga.

H. Langkah-langkah Pembelajaran :

1. Pertemuan pertama (3 x 45 menit),

Indikator : - Menjelaskan pengertian larutan

- Menyimpulkan ciri-ciri hantaran pada arus listrik dalam berbagai

larutan

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi
Waktu

Pendahuluan a. Mempersiapkan peserta didik

b. Membuka pembelajaran yang akan berlangsung, yaitu

tentang larutan elektrolit dan nonelektrolit dengan

memberikan pertanyaan: (apersepsi)

 Sebutkanmacam-macam ikatan yang kalian ketahui ?

 Sebutkan contoh ikatan ionic dan ikatan kovalen polar ?

c. Pemusatan perhatian peserta didik (motivasi) dengan

menginformasikan materi yang akan dipelajari dengan

menyampaikan pernyataan tentang larutan elektrolit dan

nonelektrolit

 Mengapa ketika listrik terkena air dan tersentuh oleh

manuia akan kesetrum  ?

10 menit
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d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai

Inti Mengamati

a. Peserta didik mendengarkan sekilas penjelasan guru tentang

larutan elektrolit dan nonelektrolit

b. Setiap peserta didik diminta membaca literature tentang

larutan elektrolit dan nonelektrolit

c. Setiap peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang

daya hantar listrik pada larutan elektrolit dan nonelektrolit

d. Setiap peserta didik memperhatikan gambar rangkaian uji

daya hantar listrik

Menanya

e. Guru Mengajukan pertanyaan yang akan merangsang

peserta didik untuk dapat mendefinisikan masalah

menggunakan kalimatnya sendiri. Permasalahan dinyatakan

dengan parameter yang jelas.

f. Peserta didik melakukan Tanya jawab terhadap guru

sehubungan dengan masalah dari hasil penjelasan dan

literature tentang larutan elektrolit dan nonelektrolit

Pengumpulan Data

g. Setiap peserta didik mengumpulkan informasi dari berbagai

sumber belajar tentang larutan elektrolit dan non elektrolit

untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan.

h. Setiap peserta didik mencatat data/ informasi dari berbagai

sumber belajar untuk mengetahui ciri-ciri hantaran pada

arus listrik dalam berbagai larutan.

Mengasosiasikan

i. Setiap peserta didik merumuskan hipotesis atau dugaan

sementara berdasarkan informasi dari berbagai sumber

belajar.

j. Setiap peserta didik menganalisis data hasil informasi untuk

menyimpulkan ciri-ciri hantaran pada arus listrik dalam

105

menit
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berbagai larutan.

k. Guru Memberikan penguatan terhadap hasil diskusi

kelompok

Penutup a. Siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari dengan

bantuan guru.

b. Bersama siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran

hari ini.

c. Pemberian tugas

d. Pemberian informasi untuk pertemuan berikutnya

e. Melaksanakan evaluasi

20 menit

2. Pertemuan kedua (3 x 45 menit),

Indikator :

- Menganalisis sifat larutan elektrolit dan nonelektrolit berdasarkan

daya hantar listriknya sesuai dengan data hasil percobaan

- Menganalisis penyebab hantaran arus listrik pada larutan elektrolit.

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi
Waktu

Pendahuluan a. Mempersiapkan peserta didik

b. Membuka pembelajaran yang akan berlangsung, yaitu tentang

larutan elektrolit dan nonelektrolit dengan memberikan

pertanyaan: (apersepsi)

 Sebutkan macam-macam ikatan yang kalian ketahui ?

 Sebutkan contoh ikatan ionic dan ikatan kovalen polar

?

c. Pemusatan perhatian peserta didik (motivasi) dengan

menginformasikan materi yang akan dipelajari dengan

menyampaikan pernyataan tentang larutan elektroit dan

nonelektrolit

10 menit
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 mengapa pada saat menyalakan listrik tangan tidak

boleh basah ?

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai

Inti Mengamati

e. Peserta didik mendengarkan instruksi guru dalam pembagian

kelompok diskusi berdasarkan hasil ulangan sebelumnya.

f. Setiap peserta didik dalam kelompok diminta membaca

literature tentang larutan elektrolit dan nonelektrolit

g. Setiap peserta didik mengamati Alat Peraga Sederhana tentang

larutan elektrolit dan nonelektrolit

Menanya

h. Guru Mengajukan pertanyaan yang akan merangsang peserta

didik untuk dapat mendefinisikan masalah menggunakan

kalimatnya sendiri. Permasalahan dinyatakan dengan parameter

yang jelas.

i. Peserta didik melakukan Tanya jawab terhadap guru

sehubungan dengan masalah dari Alat Peraga Sederhana dan

hasil kajian yang telah diamati, agar dapat memecahkan masalah

Pengumpulan Data

j. Setiap kelompok mengumpulkan informasi dari berbagai

sumber belajar tentang larutan elektrolit dan nonelektrolit.

k. Peserta didik mencoba Alat Peraga Sederhana yang

diperlihatkan oleh guru dengan menggunakan alat/bahan yang

ada dan mengerjakan LKS yang dibagikan oleh guru

Mengasosiasikan

l. Setiappesertadidikdalamkelompoksalingberdiskusitentang LKS

Mengkomunikasikan

m.Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.

n. Memberikan kesempatan bagi kelompok lain untuk memberikan

tanggapan atau sanggahan terhadap penyajian hasil diskusi

kelompok

110

menit
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o. Guru Memberikan penguatan terhadap hasil diskusi kelompok

Penutup a. Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari dengan

bantuan guru.

b. Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki

kinerja terbaik

c. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap

pembelajaran hari ini

d. Pemberian informasi untuk pertemuan berikutnya

15 menit

3. Pertemuan ketiga (3 x 45 menit),

Indikator :

- Menganalisi penyebab hantaran arus listrik pada larutan elektrolit

- Mengelompokkan larutan kedalam larutan elektrolit kuat, elektrolit

lemah dan nonelektrolit berdasarkan sifat hantaran listriknya

- Menjelaskan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan

senyawa kovalen polar

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi
Waktu

Pendahuluan a. Mempersiapkan peserta didik

b. Membuka pembelajaran yang akan berlangsung, yaitu tentang

larutan elektrolit dan nonelektrolit dengan memberikan

pertanyaan: (apersepsi)

 Sebutkan macam-macam ikatan yang kalian ketahui ?

 Sebutkan contoh ikatan ionic dan ikatan kovalen polar

?

c. Pemusatan perhatian pesertadidik (motivasi) dengan

menginformasikan materi yang akan dipelajari dengan

menyampaikan pernyataan tentang larutan elektroit dan

nonelektrolit

10 menit
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 Mengapa ketika listrik terkena air dan tersentuh oleh

manusia akan kesetrum  ?

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai

Inti Mengamati

e. Peserta didik mendengarkan instruksi guru dalam pembagian

kelompok ahli dan asal berdasarkan ulangan sebelumnya.

f. Setiap peserta didik dalam kelompok asal diberikan materi

dengan sub bagian yang berbeda.

g. Setiap kelompok membahas materi yang diberikan guru

h. Peserta didik membaca buku tentang larutan elektrolit dan

nonelektrolit

Menanya

i. Guru Mengajukan pertanyaan yang akan merangsang peserta

didik untuk dapat mendefinisikan masalah menggunakan

kalimatnya sendiri.

j. Peserta didik melakukan tanya jawab sehubungan dengan

masalah dari power point yang ditayangkan dan hasil kajian

yang telah diamati, agar dapat membahas tugas yang diberikan

Pengumpulan Data

k. Setiap peserta didik anggota kelompok ditugaskan dengan

mengkaji literatur untuk mengumpulkan informasi tentang

materi yang sudah di bagikan

l. Berdiskusi membahas tugas tentang sifat hantaran listrik,

senyawa ion dan senyawa kovalen polar

Mengasosiasikan

m. Setiap siswa kelompok bergantian mengajarkan teman satu

kelompok tentang informasi yang telah di dapatkan berdasarkan

sub bagian materi masing-masing.

n. Setiap anggota kelompok saling berdiskusi untuk manyatukan

pendapat sebelum di persentasikan

110

menit
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Mengkomunikasikan

l. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok

m.Memberikan kesempatan bagi kelompok lain untuk memberikan

tanggapan atau sanggahan terhadap penyajian hasil diskusi

kelompok

n. Guru memberikan penguatan dari hasil diskusi kelompok

Penutup a. Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari dengan

bantuan guru.

b. Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki

kinerja terbaik

c. Guru Bersama pesertadidik melakukan refleksi terhadap

pembelajaran hari ini.

10 menit

I. Penilaian Hasil Pembelajaran :

1. Aspek Kognitif : Tes tertulis (post test)

2. Aspek Afektif / aktivitas : Sikap Peserta Didik Selama Pembelajaran

Berlangsung (Lembar Observasi Aktivitas Siswa)

3. Aspek Psikomotorik / keterampilan : Kegiatan Praktikum
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Lampiran 9

 ALAT & PERCOBAAN

a. Alat & Bahan

Alat-alat yang digunakan pada percobaan ini adalah:
 Alat penguji elektrolit (2 buah)
 Gelas kimia 50 ml (9 buah)

 Kertas tisu secukupnya
 Gelas ukur 25 ml (1 buah).

Bahan-bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah:
 Aquades

 Larutan Gula

 Alkohol/ Metanol

 Larutan natrium klorida (NaCl)

 Larutan asam klorida (HCl)

 Larutan natrium hidroksida (NaOH)

 Larutan asam sulfat (H2SO4)

 Larutan asam cuka

 Larutan Amonia

 Air sumur/kran

 Mentimun, jeruk dan apel

LKS
Nama:
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b. Alat Peraga Sederhana

(1)

(2)

1. Batang penyanggah

2. Baterai

3. Papan Rangkaian

4. Kabel

5.Elektroda

6. Penutup Baterai

7. Lampu Digital

8. Saklar
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Komponen-komponen Alat Peraga Sederhana beserta Fungsinya:
1. Batang penyangga

Tempat untuk elektroda
2 Baterai

Untuk menyalakan lampu
3 Papan rangkaian

Berfungi untuk meletatakkan komponen-komponen menjadi suatu
rangkaian.

4 Kabel
Berfungi untuk menghantarkan arus listrik

5 Elektroda
Berfungi untuk konduktor yang dilalui arus listrik dari suatu media ke
yang lain, biasanya dari sumber listrik ke bahan menghindari larutan
tidak tumpah

6 Penutup baterai
Berfungi untuk menghindari larutan tumpah

7.   a. Lampu senter
berfungsi untuk menentukan larutan termasuk dalam larutan elektrolit
dan nonelektrolit.
a. Lampu digital
Layar baca untuk mendeteksi kandungan dalam larutan

8.    Saklar
Untuk ON dan OFF

.

b. Petunjuk Penggunaan Alat Peraga Sederhana

1. Pasang baterai/sumber arus

2. Wadah yang sudah berisi larutan ditempatkan diantara tiang penyanggah

elektroda

3. Celupkan elektroda ke dalam gelas kimia/wadah yang telah berisi larutan

dalam posisi lurus.
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 CARA KERJA

1. Dibersihkan terlebih dahulu semua peralatan yang akan digunakan dan

dikeringkan

2. Masukkan larutan secukupnya ke dalam gelas kimia yang bersih dan kering

3. Diuji daya hantar listriknya dengan menggunakan APS yang disediakan dengan

cara mencelupkan elektroda ke dalam lautan

4. Diamati perubahan yang terjadi dan apakah lampu menyala (catat dalam table

pengamatan)

5. Dibersihkan dahulu elektroda dengan air dan keringkan.

Selanjutnya dengan cara yang sama uji daya hantar listrik untuk larutan

berikut:

 Larutan Gula

 Alkohol/ Metanol

 Larutan natrium klorida (NaCl)

 Larutan asam klorida (HCl)

 Larutan natrium hidroksida (NaOH)

 Larutan asam sulfat (H2SO4)

 Larutan asam cuka

 Larutan Amonia

6. Kelompokkan larutan yang diuji ke dalam kelompok larutan elektrolit dan

nonelektrolit

7. Kelompokkan larutan yang diuji ke dalam kelompok larutan elektrolit kuat dan

elektrolit lemah.

Isilah hasil pengamatan berikut dengan memberi tanda chek list (√)
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Sampel

Hasil
Pengamatan

Lampu Gelembung gas

Menyala Tidak
Menyala

Ada Tidak
Ada

Terang Redup Banyak Sedikit

1.Aquades(H2O)

2.Larutan gula pasir(C12H22O11)

3.Alkohol/Metanol

4.Larutan Garam dapur(NaCl)

5.Larutan Asam Klorida(HCl)

6.Larutan Natrium Hidroksida
(NaOH)

7.Larutan Asam Sulfat(H2SO4)

8.Larutan Asam Cuka(CH3COOH)

9.Larutan Amonia (NH4OH)

10.Air Sumur/kran

11. Mentimun

12. Jeruk

13. Apel

Berdasarkan tabel hasil pengamatan,
diskusikan pertanyaan berikut dengan
teman sekelompokmu!
1.a. Larutan mana saja yang tidak

dapat menimbulkan nyala
lampu dan tidak menghasilkan
gelembung gas?
.........................................................................................................................

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

b. Berdasarkan larutan yang Anda sebutkan pada soal nomor 1.a, sebutkan ciri-
ciri yang terlihat pada larutan tersebut?
.........................................................................................................................

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

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

c. Larutan-larutan yang Anda sebutkan pada soal nomor 1.a merupakan
larutan nonelektrolit. Berdasarkan ciri-ciri pada soal nomor 1.b, jelaskan dengan
menggunakan bahasamu sendiri apakah yang dimaksud dengan larutan
nonelektrolit ?
.........................................................................................................................

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

........................................................................................................................
d. Berikan contoh lain yang termasuk larutan nonelektrolit (selain larutan

yang ada pada percobaan)
.........................................................................................................................

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

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

2.a.Larutan apa saja yang dapat menyalakan lampu dan/atau menghasilkan
gelembung gas?
........................................................................................................................

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

........................................................................................................................
b. Berdasarkan larutan yang Anda sebutkan pada soal nomor 2.a, sebutkan

ciri-ciri yang terlihat pada larutan tersebut?
.........................................................................................................................

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

.........................................................................................................................
c. Larutan-larutan yang Anda sebutkan pada soal nomor 2.a merupakan

larutan elektrolit.Berdasarkan ciri-ciri pada soal nomor 2.b, jelaskan dengan
menggunakan bahasamu sendiri apakah yang dimaksud dengan larutan
elektrolit ?
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.......................................................................................................................

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

.........................................................................................................................
d. Berikan contoh lain yang termasuk larutan elektrolit (selain larutan yang

ada pada percobaan)

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

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

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

3. a. Larutan elektrolit dibedakan menjadi 2,yaitu elektrolit kuat dan elektrolit
lemah.Larutan apa saja yang dapat menyalakan lampu dengan terang dan
menghasilkan gelembung gas banyak?

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

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………….....................

b. Berdasarkan larutan yang Anda sebutkan pada soal nomor 3.a, sebutkan ciri-ciri
yang terlihat pada larutan tersebut?

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

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

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

c. Larutan-larutan yang Anda sebutkan pada soal nomor 3.a merupakan larutan
elektrolit kuat. Berdasarkan ciri-ciri pada soal nomor 2.b, jelaskan dengan
menggunakan bahasamu sendiri apakah yang dimaksud dengan larutan elektrolit
kuat?
..........................................................................................................................

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

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

4. a.Larutan apa saja yang dapat menyalakan lampu tetapi redup dan
menghasilkan sedikit gelembung gas?

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



99

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

..........................................................................................................................
b. Berdasarkan larutan yang Anda sebutkan pada soal nomor 4.a sebutkan ciri-ciri

yang terlihat pada larutan tersebut?

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

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

.......................................................................................................................
c. Larutan-larutan yang Anda sebutkan pada soal nomor 4.a merupakan larutan

elektrolit lemah. Berdasarkan ciri-ciri pada soal nomor 4.b, jelaskan dengan
menggunakan bahasamu sendiri apakah yang dimaksud dengan larutan elektrolit
lemah?
...........................................................................................................................



Lampiran 12 

 

 

Soal Pre-test 

 

 
Nama :  Kelas  : 

 

Bidang Study : Kimia Hari/Tanggal : 

 

A. Petunjuk  

 Isilah terlebih dahulu identitas siswa/i pada lembaran soal yang telah 

disediakan. 

 Kerjakan terlebih dahulu soal yang dianggap benar. 

 Berikanlah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang dianggap benar. 

 Kembalikan lembaran pada pengawas 

 

B. Soal 

1. Larutan adalah suatu campuran zat yang tersusun atas.... 

A. Pelarut dan zat terlarut 

B. Pelarut dan air 

C. Larutan elektrolit dan non elektrolit 

D. Gas dan air 

E. Cairan dan padatan 

 

2. Di antara pernyataan berikut, yang tidak menunjukkan definisi larutan 

adalah…. 

A. Membentuk satu fasa 

B. Zat terlarut tersebar merata dalam medium pelarut 

C. Bersifat homogen 

D. Tidak ada interaksi antar partikel pelarut dan terlarut 

E. zat terlarut dapat berupa molekul atau ion 

 

3. Dibawah ini, pernyataan yang kurang tepat untuk larutan elektrolit adalah... 

A. Larutan yang menghantarkan arus listrik 

B. Mengandung ion-ion positif dan negatif yang bergerak bebas 

C. Daya hantarnya tergantung pada berat molekulnya 
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D. Berasal dari senyawa ionik dan senyawa kovalen 

E. Dapat terurai menjadi ion positif dan ion negatif 

 

4. Larutan elektrolit kuat adalah.... 

A. Larutan yang terionisasi sempurna 

B. Larutan yang tidak menghantarkan listrik 

C. Larutan yang membuat nyala lampu redup dalam uji elektrolit 

D. Contohnya adalah CH3COOH 

E. Gelembung gas sedikit saat diuji elektrolit 

 

5. Perhatikan tabel berikut 

Larutan Nyala Redup Mati 

1     

2     

3     

4     

5     

Berdasarkan data tersebut, larutan elektrolit kuat adalah larutan nomor... 

A. 1 dan 5 

B. 2 dan 3 

C. 3 dan 5 

D. 1 dan 2 

E. 2 dan 4 

 

6. HCl merupakan.... 

A. Senyawa ion yang non elektrolit 

B. Senyawa ion yang elektrolit 

C. Senyawa kovalen yang elektrolit 

D. Senyawa ion yang dapat menghantarkan listrik 

E. Senyawa kovalen polar yang dapat menghantarkan listrik. 
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7. Bahan-bahan dibawah ini tergolong larutan non elektrolit, kecuali.... 

A. Alkohol 

B. Air gula 

C. Spirtus 

D. Larutan urea 

E. Air garam 

 

8. Suatu zat padat dilarutkan kedalam air, dan ternyata larutan zat itu dapat 

menghantar arus listrik. Pernyataan yang tepat untuk menerangkan peristiwa 

ini adalah... 

A. Dalam air, zat padat itu terurai menjadi ionnya 

B. Dalam air, zat padat itu terurai menjadi atomnya 

C. Dalam air, zat padat itu terurai menjadi molekulnya 

D. Air menjadi mudah terionisasi bila ada zat padat di dalamnya 

E. Air menjadi konduktor listrik bila ada zat terlarut didalamnya. 

 

9. Di bawah ini, zat yang dalam larutannya tidak dapat menghantarkan listrik 

adalah.... 

A. NaCl 

B. C12H22O11 

C. CaCl2 

D. KI 

E. Al2(SO4)3 

 

10. Zat di bawah ini yang termasuk elektrolit senyawa kovalen dan bersifat 

basa adalah.... 

A. NaOH   

B. HCl 

C. CH3COOH  

D. C12 H22 O11 

E. HCl 
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11. Perhatikan pernyataan berikut ! 

1. Zat yang dapat larut dalam air selalu menghantarkan arus listrik 

2. Zat elektrolit selalu tersusun dari ion-ion 

3. Zat yang dalam air mengandung kation dan anion selalu menghantarkan 

arus listrik 

4. Ion dalam larutan elektrolit dapat berasal dari senyawa ion maupun 

senyawa kovalen 

Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor... 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 3 dan 4 

E. 2 dan 3 

 

12. Perhatikan gambar pengujian daya hantar beberapa larutan berikut! 

         

Larutan yang bersifat elektrolit kuat dan lemah berturut-turut adalah.... 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 1 dan 5 

D. 2 dan 3 

E. 4 dan 5 

 

13. Bila Al2(SO4)3 dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion-ion. Reaksi 

ionisasi yang tepat adalah... 

A. Al2(SO4)3            Al
3+ 

(aq) + SO4
3- 

(aq) 

B. Al2(SO4)3           Al
3+ 

(aq) + SO4
2- 

(aq) 

C. Al2(SO4)3           2Al
3+

 (aq) + 3SO4
2- 

(aq) 
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D. Al2(SO4)3           3Al
3+

 (aq) + 2SO4
3- 

(aq) 

E. Al2(SO4)3           2Al
2+ 

(aq) + 3SO4
3- 

(aq) 

 

14. Hasil pengujian daya hantar listrik beberapa sumber mata air sebagai 

berikut : 

Sumber 

Mata 

Air 

Pengamatan 

Nyala Lampu Gelembung 

K 

L 

M 

N 

O 

Tidak menyala 

Menyala terang 

Menyala redup 

Tidak menyala 

Menyala terang 

Tidak ada 

Sedikit 

Sedikit 

Sedikit 

Banyak 

Sumber mata air dengan daya hantar listrik paling lemah dan paling kuat 

berturut-turut adalah.... 

A. K dan L 

B. K dan M 

C. L dan M 

D. L dan N 

E. N dan O 

 

15. Data percobaan pengujian beberapa larutan sebagai berikut : 

Larutan Rumus Nyala Lampu 

Air Aki H2SO4 Terang 

Gula C12H22O11 Tidak Menyala 

Asam Cuka CH3COOH Redup 

Urutan kekuatan larutan elektrolit yang sesuai dengan data table adalah... 

A. CH3COOH < C12H22O11 

B. C12H22O11< H2SO4 

C. H2SO4< C12H22O11< CH3COOH 

D. C12H22O11< H2SO4< CH3COOH 

E. C12H22O11< CH3COOH < H2SO4 

 



Lampiran 13

Soal Post-test

Nama : Kelas  :

Bidang Study : Kimia Hari/Tanggal :

A. Petunjuk

 Isilah terlebih dahulu identitas siswa/i pada lembaran soal yang telah

disediakan.

 Kerjakan terlebih dahulu soal yang dianggap benar.

 Berikanlah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang dianggap benar.

 Kembalikan lembaran pada pengawas

B. Soal

1. Campuran homogen dari dua jenis zat atau lebih disebut....

A. Elektrolit

B. Unsur

C. Larutan

D. Senyawa

E. Molekul

2. Dibawah ini, pernyataan yang kurang tepat untuk larutan elektrolit adalah...

A. Larutan yang menghantarkan arus listrik

B. Mengandung ion-ion positif dan negatif yang bergerak bebas

C. Daya hantarnya tergantung pada berat molekulnya

D. Berasal dari senyawa ionik dan senyawa kovalen

E. Dapat terurai menjadi ion positif dan ion negatif

3. Larutan elektrolit kuat adalah....

A. Larutan yang terionisasi sempurna

B. Larutan yang tidak menghantarkan listrik

C. Larutan yang membuat nyala lampu redup dalam uji elektrolit

D. Contohnya adalah CH3COOH

E. Gelembung gas sedikit saat diuji elektrolit



4. Senyawa yang dilarutkan dalam air akan terionisasi sebagian adalah...

A. Elektrolit lemah

B. Elektrolit kuat

C. Non elektrolit

D. Basa kuat

E. Asam kuat

5. Perhatikan gambar pengujian daya hantar beberapa larutan berikut!

Larutan yang bersifat elektrolit kuat dan lemah berturut-turut adalah....

A. 1 dan 2

B. 1 dan 3

C. 1 dan 5

D. 2 dan 3

E. 4 dan 5

6. Diketahui data percobaan sebagai berikut...

Larutan Lampu Pengamatan lain

1 menyala Ada gelembung gas

2 redup Ada gelembung gas

3 Tidak Tidak ada gelembung gas

4 Tidak Ada gelembung gas

5 Menyala Ada gelembung gas

Larutan yang merupakan elektrolit lemah adalah....

A. 1,2

B. 1,4

C. 2,3

D. 2,4

E. 3,5



7. Lampu alat penguji elektrolit tidak menyala ketika elektrodenya dicelupkan

ke dalam larutan gula dan tidak ada gelembung gas pada elektrodenya.

Penjelasan keadaan ini adalah....

A. Larutan gula merupakan elektrolit kuat

B. Larutan gula merupakan elektrolit lemah

C. Larutan gula merupakan non elektrolit

D. Sedikit gula yang terionisasi

E. Banyak gula yang terionisasi

8. Bahan-bahan dibawah ini tergolong larutan non elektrolit, kecuali....

A. Alkohol

B. Air gula

C. Spirtus

D. Larutan urea

E. Air garam

9. Bila Al2(SO4)3 dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion-ion. Reaksi

ionisasi yang tepat adalah...

A. Al2(SO4)3 Al3+ (aq) + SO4
3- (aq)

B. Al2(SO4)3 Al3+ (aq) + SO4
2- (aq)

C. Al2(SO4)3 2Al3+ (aq) + 3SO4
2- (aq)

D. Al2(SO4)3 3Al3+ (aq) + 2SO4
3- (aq)

E. Al2(SO4)3 2Al2+ (aq) + 3SO4
3- (aq)

10. Zat di bawah ini yang termasuk elektrolit senyawa kovalen dan bersifat

basa adalah....

A. NaOH

B. HCl

C. CH3COOH

D. C12 H22 O11

E. HCl



11. Jenis larutan yang bukan tergolong larutan elektrolit adalah...

A. Soda

B. Minyak tanah

C. Cuka

D. Tawas

E. Kaporit

12. Data percobaan pengujian beberapa larutan sebagai berikut :

Larutan Rumus Nyala Lampu

Air Aki H2SO4 Terang

Gula C12H22O11 Tidak Menyala

Asam Cuka CH3COOH Redup

Urutan kekuatan larutan elektrolit yang sesuai dengan data table adalah...

A. CH3COOH < C12H22O11

B. C12H22O11< H2SO4

C. H2SO4< C12H22O11< CH3COOH

D. C12H22O11< H2SO4< CH3COOH

E. C12H22O11< CH3COOH < H2SO4

13. Suatu zat padat dilarutkan kedalam air, dan ternyata larutan zat itu dapat

menghantar arus listrik. Pernyataan yang tepat untuk menerangkan peristiwa

ini adalah...

A. Dalam air, zat padat itu terurai menjadi ionnya

B. Dalam air, zat padat itu terurai menjadi atomnya

C. Dalam air, zat padat itu terurai menjadi molekulnya

D. Air menjadi mudah terionisasi bila ada zat padat di dalamnya

E. Air menjadi konduktor listrik bila ada zat terlarut didalamnya.

14. Hasil pengujian daya hantar listrik beberapa sumber mata air sebagai

berikut :



Sumber
Mata
Air

Pengamatan

Nyala Lampu Gelembung

K
L
M
N
O

Tidak menyala
Menyala terang
Menyala redup
Tidak menyala
Menyala terang

Tidak ada
Sedikit
Sedikit
Sedikit
banyak

Sumber mata air dengan daya hantar listrik paling lemah dan paling kuat

berturut-turut adalah....

A. K dan L

B. K dan M

C. L dan M

D. L dan N

E. N dan O

15. Perhatikan pernyataan berikut !

1. Zat yang dapat larut dalam air selalu menghantarkan arus listrik

2. Zat elektrolit selalu tersusun dari ion-ion

3. Zat yang dalam air mengandung kation dan anion selalu menghantarkan

arus listrik

4. Ion dalam larutan elektrolit dapat berasal dari senyawa ion maupun

senyawa kovalen

Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor...

A. 1 dan 2

B. 1 dan 3

C. 2 dan 4

D. 3 dan 4

E. 2 dan 3
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Lampiran 14

KUNCI JAWABAN

PRE-TEST

NO JAWABAN

1. A

2. D

3. C

4. A

5. D

6. E

7. E

8. A

9. B

10. A

11. C

12. C

13. C

14. E

15. E
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Lampiran15

KUNCI JAWABAN

POST-TEST

NO JAWABAN

1. C

2. C

3. A

4. A

5. C

6. D

7. C

8. E

9. C

10. A

11. B

12. E

13. A

14. E

15. C
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Lampiran 16

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA

Nama Sekolah : SMAN 1 Sakti
Mata Pelajaran : Kimia
Sub Materi : Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit
Kelas/Semester : X/Genap
Hari/Tanggal :

A. Petunjuk

Tulislah angka yang sesuai dengan kriteria pada kolom pengamatan sesuai pilihan Bapak/Ibu pengamat, penilaian terlampir bersama dengan

lembar observasi yang disajikan pada tabel 1.

Kriteria Aspek yang Diamati

1 Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan pembelajaran

2 Siswa mendengarkan penjelasan pokok materi yang akan dipelajari dan mulai mencari informasi mengenai materi pelajaran

3 Siswa mendengarkan instruksi guru dalam melakukan percobaan daya hantar listrik pada larutan elektrolit dan nonelektrolit

4 Siswa memperhatikan gambar rangkaian uji daya listrik pada larutan elektrolit dan nonelektrolit

5 Siswa dapat melakukan praktikum rangkaian uji daya hantar listrik pada larutan elektrolit dan nonelektrolit dengan menggunakan
Alat Peraga Sederhana (APS)

6 Siswa menyimpulkan ciri-ciri hantaran arus litrik berdasarkan hasil percobaan dengan menggunakan Alat Peraga Sederhana (APS)

7 Aktivitas yang tidak relevan

B. Lembar Pengamatan
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No
Kode

Siswa
Waktu Pengamatan

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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19

20

21

22

23

24

25

26

Kotabakti, 2017
Pengamat 2, Pengamat 1,

( ) ( )
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Lampiran 19

Angket Respon Siswa Terhadap Perangkat Pembelajaran dan Pelaksanaan

Pembelajaran dengan RancanganAlatPeragaSederhana (APS)

Nama Sekolah : SMAN 1 Sakti
Mata Pelajaran : Kimia
Materi : LarutanElektrolitdanNonelektrolit
Nama Siswa : ......................................
Kelas/ Semester : X / Genap
Hari/ Tanggal : ......................................

Petunjuk

1. Sebelumandamengisiangketiniterlebihdahulu,

andaharusmembacadengantelitisetiappernyataan yang diajukan.

2. Berikan tanda cek ( √ ) pada kolom yang sesuai dengan pendapat mu sendiri,

tanpa dipengaruhi oleh siapa pun.

3. Pengisian angket ini tidak mempengaruhi nilai kimia

anda,olehkarenaituhendaklahdijawabdengansebenarnya.

Keterangan: SS = sangat Setuju TS   = Tidak Setuju

S   = Setuju STS = Sangat Tidak Setuju

No Pernyataan

Respon
Siswa

S
S

S T
S

S
T
S

1 Saya dapat dengan  mudah memahami  materi
Larutanelektrolitdannonelektrolitdenganmenggunakanrancan
ganalatperagasederhana (APS)

2 Denganadanyarancanganalatperagasederhana (APS),
bisamembangkitkanminatbelajarsaya

3 Rancanganalatperagasederhana
(APS)inidapatmemberikankesempatansayauntukbelajarsesua
idengankemampuanintensitasbelajarsecaramandiri

4 Saya merasa senang terhadap komponen pelajaran yang
digunakan dalampembelajarandenganmenggunakan
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rancanganalatperagasederhana (APS)
5 Saya

termotivasiuntukbelajardenganmenggunakanrancanganalatpe
ragasederhana (APS)

6 Bagi saya, rancanganalatperagasederhana (APS) cocok
diterapkan untukmateri kimia yang lainnya

7 Sayamerasakan suasana yang aktif dalamkegiatan
pembelajaranlarutanelektrolitdannonelektrolitdenganmenggu
nakanrancanganalatperagasederhana (APS)

8 Bagi  saya,  pembelajaran menggunakan
rancanganalatperagasederhana (APS) merupakan hal yang
baru

9 Bagisaya,
pembelajaranlarutanelektrolitdannonelektrolitdenganmenggu
nakanrancanganalatperagasederhana (APS) menjemukan

10 Saya dapat memahami dengan jelas cara kerja yang
digunakan dalamrancanganalatperagasederhana (APS)
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Lampiran 20

Nilai Pre-test dan Post-test

No Nama Pre-test Post-test Selisih
(1) (2) (3) (4) (5)
1 X1 35 82 47
2 X2 28 76 48
3 X3 21 54 33
4 X4 41 82 41
5 X5 32 74 42
6 X6 41 82 41
7 X7 35 81 46
8 X8 35 88 53
9 X9 70 100 30
10 X10 32 81 49
11 X11 41 88 47
12 X12 35 82 47
13 X13 28 81 53
14 X14 33 74 41
15 X15 21 76 55
16 X16 70 100 30
17 X17 82 100 18
18 X18 14 76 62
19 X19 42 69 27
20 X20 62 93 31
21 X21 28 81 53
22 X22 33 82 49
23 X23 82 100 18
24 X24 33 81 48
25 X25 70 93 23
26 X26 49 88 39
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Lampiran 21

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN

Siswa Mengerjakan Pre-test

Siswa Mendengarkan Penjelasan Guru
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Siswa Melakukan Percobaan dengan Menggunakan APS

Siswa Mengerjakan Post-test
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