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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan desain alat, keberfungsian alat,
kelayakan alat, dan tanggapan guru dan siswa terhadap alat yang dikembangkan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan
dengan subyek penelitian yaitu alat penentuan pengaruh katalis terhadap laju
reaksi. Berdasarkan hasil validasi desain alat praktikum yang akan dikembangkan
diperoleh kriteria baik sekali pada semua aspek yang dinilai. Hasil validasi kelayakan alat oleh validator diperoleh kriteria kelayakan baik sekali pada semua
aspek yang dinilai yaitu meliputi aspek keterkaitan dengan bahan ajar, keakuratan,
ketahanan alat, keamanan bagi siswa, efisiensi penggunan alat dan nilai pendidikan. Hasil uji keberfungsian diperoleh kriteria baik sekali, begitupun pada
hasil tanggapan guru dan siswa juga diperoleh kriteria baik sekali. Kesimpulan
penelitian ini adalah alat penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara
kuantitatif berbahan dasar barang bekas dinyatakan layak untuk digunakan dalam
kegiatan pembelajaran.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sarana dan prasarana pendidikan menjadi salah satu komponen yang sangat
penting untuk dipenuhi demi menunjang pelaksanaan proses pendidikan di
sekolah, sebab tanpa sarana dan prasarana pendidikan, proses pendidikan akan
mengalami kesulitan yang sangat serius, bahkan bisa menggagalkan pendidikan
(Rosivia, 2014). Standar prasarana pendidikan yang harus dimiliki oleh sekolah/
madrasah salah satunya adalah laboratorium (Tim Penyusun, 2007).

Laboratorium merupakan jantung dari kegiatan pembelajaran sains, khususnya
pada pembelajaran kimia (Wiratma dan Subagia, 2014). Pembelajaran kimia
sangat memerlukan laboratorium sebagai tempat melakukan kegiatan praktikum,
dengan kegiatan praktikum tersebut siswa akan mempunyai pengalaman langsung
dalam mengamati suatu reaksi kimia, sehingga dapat mempermudah siswa dalam
memahami konsep-konsep kimia yang kebanyakan siswa menganggap bahwa
konsep kimia adalah abstrak dan sulit dipahami (Nakhleh, 1992; Redhana, 2003;
Sunyono, 2009; Faizah,2013).

Sulitnya memahami konsep-konsep kimia dapat dikarenakan pembelajaran kimia
di sekolah tidak dibelajarkan proses penemuan konsep secara konkret melalui
praktikum. Penelitian telah membuktikan bahwa pembelajaran akan lebih ber-
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makna jika siswa terlibat dalam kegiatan praktikum secara langsung (Hofstein dan
Luneta, 2004; Abrahams dan Millar, 2008). Hal ini juga diperkuat oleh Arifin
(1995) yang berpendapat bahwa mempelajari IPA kurang dapat berhasil bila tidak
ditunjang dengan adanya kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum akan berjalan
dengan baik apabila memiliki peralatan laboratorium yang baik dan memadai.
Faktanya, banyak sekolah memiliki peralatan laboratorium kimia yang kurang
memadai dan tidak layak pakai (Samiasih, 2013). Kekurangan peralatan tersebut
dapat dikarenakan harga beli alat yang cukup mahal dan alat yang diinginkan
sukar didapat sehingga kegiatan praktikum tidak terlaksana (Hadi, 2009).

Salah satu Kompetensi Dasar (KD) yang pencapaiannya diperoleh dengan melakukan praktikum adalah KD 4.7 yaitu merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ke guru mata
pelajaran kimia pada 4 sekolah negeri yaitu SMA Negeri 6 Bandar Lampung,
SMA Negeri 1 Kotaagung, SMA Negeri 2 Kotaagung, dan SMA Negeri 1 Talang
Padang mengenai kegiatan praktikum pengaruh konsentrasi, luas permukaan, suhu
dan katalis terhadap laju reaksi didapatkan hasil bahwa semua guru telah melakukan praktikum pengaruh konsentrasi, luas permukaan dan suhu terhadap laju reaksi, namun untuk praktikum pengaruh katalis terhadap laju reaksi hanya sebanyak 25% guru yang telah melakukan praktikum tersebut sedangkan sisanya
tidak melakukan praktikum.

Guru yang sudah melakukan praktikum pengaruh katalis terhadap laju reaksi hanya sebatas kualitatif tidak kuantitatif, yaitu hanya sebatas mengetahui reaksi mana
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yang lebih cepat reaksinya dengan/tidak diberikan katalis, tidak sampai dengan
mengukur perubahan konsentrasi produk/reaktan setiap satuan waktu. Hal ini
disebabkan, alat praktikum pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif
belum tersedia di sekolah. Guru yang tidak melakukan praktikum pengaruh katalis terhadap laju reaksi menyatakan bahwa hal yang menyebabkan tidak terlaksananya praktikum tersebut yaitu karena kesulitan mendapatkan alat dan bahan
yang digunakan untuk praktikum. Selain itu, guru merasa kesulitan jika harus
menangani baik untuk mempersiapkan pembelajaran juga harus mempersiapkan
semua kebutuhan untuk dapat terlaksananya praktikum, selain itu juga masih
banyaknya materi yang harus disampaikan dalam waktu yang sangat terbatas
sehingga guru lebih memilih menyampaikan materi dengan metode ceramah.

Berdasarkan wawancara juga didapatkan bahwa semua guru menjawab perlu untuk dikembangkan alat penentuan laju reaksi yang dapat mengukur perubahan
konsentrasi produk/reaktan setiap satuan waktu, yang tak hanya dapat digunakan
secara kualitatif namun juga secara kuantitatif sehingga praktikum tersebut bisa
terlaksana dan siswa dapat memahami dengan mudah mengenai konsep laju reaksi
dan bagaimana pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Adapun alat penentuan laju
reaksi pengaruh katalis yang diharapkan oleh guru yaitu alat yang mudah dalam
mengukur sehingga dapat dihasilkan data yang akurat, alat yang dapat mengukur
secara kuantitatif, tahan lama, murah dan mudah dicari, efisien secara waktu, serta
praktis.

Berdasarkan studi literatur didapatkan bahwa sudah ada bentuk rancangan pengembangan alat penentuan laju reaksi, yaitu mengukur laju reaksi dengan cara
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mengukur perubahan volume gas dengan menggunakan erlenmeyer yang ditutupi
oleh sumbat gabus dan terhubung dengan suntikan gas. Pada rancangan ini menggunakan padatan magnesium dan larutan asam klorida yang kemudian bereaksi
menghasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen yang dihasilkan tersebut akan mendorong piston pada suntikan sehingga volume gas akan terukur (Holman, 2001).

Selain alat tersebut terdapat juga alat penentu laju reaksi lainnya yaitu dengan
menggunakan tabung reaksi yang ditutupi oleh sumbat gabus, kemudian dipasang
sebuah selang yang menghubungkan labu erlenmeyer dengan gelas ukur berisi air
yang diposisikan secara terbalik. Di bawah gelas ukur yang terbalik tersebut diletakkan sebuah gelas kimia yang nantinya digunakan untuk menampung air dari
gelas ukur. Pada saat terjadi reaksi, gas yang dihasilkan akan menuju ke gelas
ukur yang terbalik tersebut yang mengakibatkan air akan terdorong oleh gas
menuju gelas kimia sehingga air pada gelas ukur akan berkurang. Perubahan
volume pada gelas ukur tersebut menunjukkan volume gas yang dihasilkan
(Schmit, 2012).

Berdasarkan alat penentu laju reaksi yang sudah ada tersebut, dapat diketahui
bahwa alat yang digunakan untuk membuat alat tersebut masih bersifat rumit,
perlu perangkaian yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Selain itu pula
terdapat kekurangan di antaranya gas yang dihasilkan dari reaksi tersebut tidak sepenuhnya bisa mendorong suntikan maupun air pada gelas ukur karena dibutuhkan tekanan yang besar. Oleh karena itu perlu pengembangan alat yang baru yang
lebih mudah dalam pembuatannya dan bahan yang digunakan digantikan dengan
bahan yang tidak memerlukan tekanan yang besar untuk mengalirkan gas yang
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terjadi sehingga volume gas dapat terukur dengan mudah. Bahan-bahan yang
digunakan bisa berasal dari bahan sederhana yang mudah didapat, mudah dirangkai dan akan bernilai guna jika alat tersebut berasal dari barang-barang bekas
(Sumiati, 2009; Ukardi, 2013). Barang-barang bekas dapat dimanfaatkan dalam
pengembangan alat praktik selain bernilai guna juga dapat meningkatkan hasil
belajar dan aktivitas siswa (Sumiati, 2009).

Berkaitan dengan berbagai permasalahan tersebut, maka perlu dikembangkan suatu alat penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi berbahan dasar barang
bekas yang dapat mengukur secara kualitaif dan kuantitatif. Adanya alat ini diharapkan mampu membantu proses siswa untuk memahami konsep laju reaksi
melalui kegiatan mengamati fakta, menanya, menggali informasi, mengasosiasi
dan mengkomunikasikan. Beranjak dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengembangan Alat Penentuan
Pengaruh Katalis Terhadap Laju Reaksi Secara Kuantitatif Berbahan Dasar
Barang Bekas”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.

Bagaimana desain produk alat penentuan pengaruh katalis terhadap laju
reaksi secara kuantitatif berbahan dasar barang bekas yang dikembangkan?

2.

Bagaimana kelayakan alat penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi
secara kuantitatif berbahan dasar barang bekas yang dikembangkan yang
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meliputi aspek keakuratan, kebernilaian pendidikan, kepraktisan, efisiensi
penggunaan alat, inovatif dan kreatif, keamanan dan ketahanan alat?
3.

Bagaimana keberfungsian alat penentuan pengaruh katalis terhadap laju
reaksi secara kuantitatif berbahan dasar barang bekas yang dikembangkan?

4.

Bagaimana respon guru mengenai alat penentuan pengaruh katalis terhadap
laju reaksi secara kuantitatif berbahan dasar barang bekas yang dikembangkan yang meliputi aspek keakuratan, kebernilaian pendidikan, kepraktisan,
efisiensi penggunaan alat, inovatif dan kreatif, keamanan dan ketahanan alat?

5.

Bagaimana respon siswa mengenai alat penentuan pengaruh katalis terhadap
laju reaksi secara kuantitatif berbahan dasar barang bekas yang dikembangkan yang meliputi efisiensi penggunaan alat, ketahanan alat, kepraktisan, dan
keamanan bagi siswa?

6.

Apa saja kendala-kendala yang dihadapi selama proses pengembangan alat
penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif berbahan
dasar barang bekas?

7.

Apa saja faktor-faktor pendukung dalam proses pengembangan alat penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif berbahan dasar
barang bekas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian dan
pengembangan ini adalah sebagai berikut :
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1.

Mendeskripsikan desain produk pengembangan berupa alat penentuan
pengaruh katalis pada laju reaksi secara kuantitatif secara kuantitatif berbahan
dasar barang bekas.

2.

Mendeskripsikan kelayakan alat penentuan pengaruh katalis terhadap laju
reaksi secara kuantitatif berbahan dasar barang bekas yang dikembangkan
yang meliputi aspek keakuratan, kebernilaian pendidikan, ketahanan alat
keamanan bagi siswa, keterkaitan dengan bahan ajar dan efisiensi penggunaan alat.

3.

Mendeskripsikan keberfungsian alat penentuan pengaruh katalis terhadap laju
reaksi secara kuantitatif berbahan dasar barang bekas.

4.

Mendeskripsikan respon guru mengenai alat penentuan pengaruh katalis
terhadap laju reaksi secara kuantitatif berbahan dasar barang bekas yang
dikembangkan yang meliputi aspek keakuratan, kebernilaian pendidikan,
efisiensi penggunaan alat, keamanan bagi siswa, keterkaitan dengan bahan
ajar dan ketahanan alat.

5.

Mendeskripsikan respon siswa mengenai alat penentuan pengaruh katalis
terhadap laju reaksi secara kuantitatif berbahan dasar barang bekas yang
dikembangkan yang meliputi efisiensi penggunaan alat, ketahanan alat,
kepraktisan, keamanan bagi siswa dan keakuratan.

6.

Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi selama proses pengembangan alat penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif
berbahan dasar barang bekas.
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7.

Mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dalam proses pengembangan alat
penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif berbahan
dasar barang bekas yang dikembangkan.

D. Manfaat Penelitian

Pengembangan yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi:
1.

Siswa
a.

Sebagai media pembelajaran yang dapat mempermudah siswa untuk
memahami materi pengaruh katalis terhadap laju reaksi dan penentuan
laju reaksi.

b.

Melatih keterampilan psikomotorik siswa dengan melakukan praktikum.

c.

Menambah variasi dalam proses kegiatan pembelajaran agar meningkatkan ketertarikan siswa dalam mempelajari materi pengaruh katalis terhadap laju reaksi dan penentuan laju reaksi.

2.

Guru
Mempermudah guru dalam menjelaskan materi penentuan laju reaksi dan
memberikan sumbangan ide (gagasan) yang dapat memberikan pengalaman
belajar secara langsung kepada siswa melalui praktikum pada materi laju
reaksi.

3.

Sekolah
Menambah inventaris alat praktikum yang dimiliki sekolah untuk pembelajaran kimia di laboratorium sekolah dan menunjang keefektifan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah
1.

Metode penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkahlangkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan
produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan (Sukmadinata,
2011).

2.

Alat yang dikembangkan berupa alat praktikum pengaruh katalis terhadap
laju reaksi secara kuantitatif berbahan dasar barang bekas.

3.

Barang bekas yang dimaksudkan adalah barang yang sudah pernah digunakan
dan sudah hilang dari nilai guna asalnya tetapi masih memiliki nilai guna baru
untuk keperluan yang lain.

4.

Cakupan materi yang dibahas yaitu pengaruh katalis terhadap laju reaksi dan
penentuan laju reaksi
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan menjadi salah satu komponen yang sangat
penting untuk dipenuhi demi menunjang proses pendidikan di sekolah. sebab
tanpa sarana prasarana pendidikan, proses pendidikan akan mengalami kesulitan
yang sangat serius, bahkan bisa mengagalkan pendidikan (Rosivia, 2014). Sarana
dan prasarana pendidikan yang memadai akan meningkatkan kualitas dari
penyelenggaraan pendidikan (Yudi, 2012; Darmawan, 2014; Rosivia, 2014).

Menurut Yudi (2012) sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan,
dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah.
Adapun prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang
secara tidak langsung menunjang pelaksanaan pelaksanaan proses pendidikan di
sekolah. Secara etimologis (bahasa) prasarana berarti alat tidak langsung untuk
mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya: lokasi/tempat, bangunan sekolah,
lapangan olahraga, uang dsb, sedangkan sarana berarti alat langsung untuk
mencapai tujuan pendidikan misalnya: ruang, buku, perpustakaan, laboratorium.

Menurut Daryanto (2011) sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi tiga macam
yaitu (1) habis tidaknya dipakai; (2) bergerak tidaknya pada saat digunakan;
(3) hubungannya dengan proses belajar mengajar, sedangkan untuk prasarana
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pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu (1) Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar,
seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang
laboratorium. (2) Prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk
proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya
proses belajar mengajar, misalnya ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan
menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang
kepala sekolah, dan tempat parkir.

Standar sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh sekolah/madrasah yaitu
mencakup:
1.

kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan,
media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan
komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap
sekolah/madrasah,

2.

kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang,
dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah
(Tim Penyusun, 2007).

B. Alat Praktikum

Secara umum pengertian alat peraga adalah benda atau alat-alat yang diperlukan
untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jika benda atau alat tersebut digunakan untuk pembelajaran kimia, benda atau alat itu disebut sebagai alat peraga
kimia (Tim Penyusun, 2004).
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Menurut Villegas (Hadi, 2009) Regional Education Centre of Science and
Mathematic (RECSAM) mengelompokkan alat peraga sebagai berikut:
a.

Alat praktik adalah suatu alat atau set alat yang digunakan secara langsung
untuk membentuk suatu konsep. Contoh alat praktek IPA: termometer.
Termometer dapat digunakan untuk menanamkan konsep suhu dan kalor.
Alat praktik IPA digunakan untuk melakukan kegiatan praktikum dan
eksperimen.

b.

Alat peraga adalah alat yang digunakan untuk membantu memudahkan memahami suatu konsep secara tidak langsung. Termasuk ke dalam kelompok
ini antara lain: model, karta, dan poster.

c.

Alat pendukung adalah alat yang sifatnya mendukung jalannya percobaan
eksperimen atau kegiatan pembelajaran yang lainnya. Contoh alat yang
termasuk kelompok ini adalah pembakar spiritus, papan flanel, OHP, dan
sebagainya.

Alat peraga praktik IPA sederhana memiliki dua bentuk dalam pengembangannya
(Tim Penyusun, 2011) yaitu sebagai berikut
a. Padanan alat yaitu alat yang dibuat dengan mengacu pada contoh alat yang
sudah ada (alat praktik, alat peraga, alat pendukung) di laboratorium IPA.
Misalnya: bel listrik sederhana atau cakram Newton.
b. Prototip yaitu alat baru yang sebelumnya tidak ada, atau dapat merupakan pengembangan dari alat yang sudah ada, pernah ada yang membuat namun
kemudian dimodifikasi. Misalnya: slide proyektor atau episkop sederhana
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Alat peraga praktik (APP) IPA mempunyai peranan yang sangat penting dalam
pembelajaran (Tim Penyusun, 2011), yaitu untuk:
1.

Menjelaskan konsep, sehingga peserta didik memperoleh kemudahan dalam
memahami hal-hal yang dikemukakan guru;

2.

Memantapkan penguasaan materi yang ada hubungannya dengan bahan yang
dipelajari; dan

3.

Mengembangkan kreatifitas serta inovasi.

Moor dan Lafayette (2003) menyatakan dengan adanya pengembangan alat praktikum memungkinkan siswa melakukan beberapa percobaan dan membantunya
dalam menghubungkan berbagai aspek pelajaran. Lebih lanjut, alat praktikum
juga membantu siswa memahami suatu konsep yang abstrak dalam teori menjadi
lebih konkret dengan cara siswa mengimplementasikan solusi terhadap masalah
yang ada sehingga siswa tidak hanya menganalisis, tetapi juga mensintesis.

Beberapa hal penting diperhatikan sebagai kriteria dalam pembuatan dan pengembangan alat peraga praktik IPA sederhana, adalah sebagai berikut (Tim Penyusun,
2011):
1.

Bahan mudah diperoleh, diantaranya dengan memanfatkan limbah, diminta,
atau dibeli dengan harga relatif murah

2.

Mudah dalam perancangan dan pembuatannya

3.

Mudah dalam perakitannya sehingga tidak memerlukan keterampilan khusus

4.

Mudah dioperasikannya dan menarik

5.

Dapat memperjelas/menunjukkan konsep dengan lebih baik

6.

Dapat meningkatkan motivasi peserta didik
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7.

Akurasi cukup dapat diandalkan

8.

Tidak berbahaya ketika digunakan

9.

Daya tahan alat cukup baik (lama pakai)

10. Inovatif dan kreatif
11. Bernilai pendidikan

Juwairiah (2013) memaparkan bahwa alat peraga yang akan dikembangkan
minimal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
a. Alat peraga yang akan dibuat memiliki nilai guna dan manfaat penggunaannya
sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibelajarkan.
b. Mudah dipahami siswa.
c. Bahan-bahan dalam pembuatan alat perga mudah untuk didapat atau ketersediaannya ada di sekitar alam sekitar sekolah atau lingkungan hidup siswa.
d. Jika bahan-bahan yang digunakan harus dibeli, maka harganya relatif murah
sehingga terjangkau oleh siswa, guru atau sekolah.

Sebuah alat peraga praktik IPA dikatakan layak digunakan jika sudah diuji kelayakannya terhadap beberapa aspek yang meliputi:
1.

Keterkaitan dengan bahan ajar
Alat peraga praktik IPA digunakan untuk membantu peserta didik memahami
konsep-konsep IPA yang dipelajarinya. Oleh karena itu, alat peraga IPA
harus dapat menampilkan objek dan fenomena yang diperlukan untuk mempelajari konsep-konsep tersebut.
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2.

Nilai pendidikan

Alat peraga praktik IPA harus memperhatikan efektivitas alat (Kemampuan
menampilkan benda dan fenomena yang diperlukan), kesesuaian dengan perkembangan intelektual peserta didik.
3.

Ketahanan alat
Alat peraga peraga IPA harus merupakan alat peraga yang tahan lama. Ketahanan alat tersebut meliputi keakuratan pengukuran, tidak mudah aus, dan
ketahanan bahan terhadap perubahan cuaca atau terhadap zat-zat di udara,
ketahanan terhadap panas, dan lain-lain, sehingga hasil pengukuran tidak
akan mengalami penyimpangan, walaupun sering digunakan.

4.

Nilai presisi (Ketepatan pengukuran)
Nilai presisi alat diperlukan untuk keberhasilan pengukuran alat, sehingga
penyimpangan hasil pengukuran oleh kesalahan alat dapat diminimalkan. Hal
ini penting, agar peserta didik dapat dengan tepat membentuk konsep-konsep
sains dari percobaannya.

5.

Efisiensi penggunaan alat
Efisiensi penggunaan alat diperlukan untuk kelancaran dan keberhasilan kegiatan pembelajaran meliputi mudah digunakan, dirangkaikan, dan dijalankan.

6.

Menghemat waktu praktik, sehingga keterbatasan waktu pembelajaran dapat
diatasi dan pembelajaran dapat dituntaskan dalam waktu yang tersedia.

7.

Menunjang keberhasilan peserta didik dalam memperoleh data dari praktik.
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8.

Keamanan bagi peserta didik
Alat praktik IPA harus memiliki alat pengaman dan tidak mudah menimbulkan kecelakaaan.

9.

Estetika
Alat yang tampak baik dan indah lebih disenangi oleh peserta didik. Hal itu
dapat memotivasi peserta didik untuk mau belajar dengan menggunakan alat
peraga IPA

10. Penyimpanan alat dalam kotak (khusus KIT)
Alat-alat dalam KIT harus mudah dicari, diambil, dan disimpan kembali
dengan rapih, agar pencarian, pengambilan, dan penyimpanan alat tidak memerlukan waktu yang relatif lama. Di samping itu alat-alat tersebut dapat
terjaga dengan baik dan kotak penyimpan alat juga terjaga dengan baik (Tim
Penyusun, 2011).

C. Penelitian yang relevan
Berikut ini akan dipaparkan mengenai penelitian yang relevan dengan penelitian
yang akan dikembangkan. Berdasarkan studi literatur sudah terdapat rancangan
pengembangan alat penentu laju reaksi berdasarkan perubahan volume gas.
Pada rancangan alat ini digunakan erlenmeyer yang ditutupi oleh sumbat gabus
dan terhubung dengan suntikan gas. Pada rancangan ini menggunakan padatan
magnesium dan larutan asam klorida yang kemudian bereaksi menghasilkan gas
hidrogen. Gas hidrogen yang dihasilkan tersebut akan mendorong piston pada
suntikan sehingga volume gas akan terukur (Holman, 2001). Adapun rancangan
tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.
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Suntikan untuk mengukur
volume gas yang dihasilkan
Sumbat gabus

Larutan HCl

Magnesium

Gambar 1. Alat penentu laju reaksi Holman tipe A
Lebih lanjut, Holman (2001) juga membuat rancangan alat penentu laju reaksi
berdasarkan perubahan volume gas, yaitu dengan menggunakan labu erlenmeyer
yang sudah dihubungkan dengan pipa. Kemudian pipa dihubungkan ke tabung
reaksi yang diposisikan secara terbalik. Tabung reaksi tersebut diisi dengan air
sampai penuh sehingga tidak ada gelembung udara. Di bawah tabung reaksi disediakan wadah yang kemudian digunakan untuk menampung air dari tabung
reaksi. Pada labu erlenmeyer ditutup dengan sumbat gabus yang sudah dihubungkan dengan tabung berbentuk seperti corong pisah yang memiliki keran. Pada
rancangan ini menggunakan lempengan seng yang ditempatkan pada labu
erlenmeyer dan larutan asam klorida yang ditempatkan ditabung berbentuk corong
pisah. Ketika larutan asam klorida dialirkan ke labu erlenmeyer yang di dalamnya
sudah terdapat lempengan seng akan menghasilkan gas hidrogen yang kemudian
gas hidrogen mengalir ke pipa dan mendorong air pada tabung reaksi sehingga air
pada tabung reaksi berkurang. Berkurangnya volume air tersebut menandakan
jumlah gas hidrogen yang dihasilkan. Adapun rancangan tersebut dapat dilihat
pada Gambar 2.
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Asam klorida

Gas hidrogen
yang dihasilkan

Seng

Gambar 2. Alat penentu laju reaksi Holman tipe B
Rancangan alat penentu laju reaksi lainnya yang konsep dasarnya menyerupai alat
penentu laju reaksi Holman yaitu dengan menggunakan labu erlenmeyer yang ditutupi oleh sumbat gabus, kemudian dipasang sebuah selang yang menghubungkan labu erlenmeyer dengan gelas ukur berisi air yang diposisikan secara terbalik.
Di bawah gelas ukur yang terbalik tersebut diletakkan sebuah gelas kimia yang
nantinya digunakan untuk menampung air dari gelas ukur. Pada saat terjadi reaksi,
gas yang dihasilkan akan menuju ke gelas ukur yang terbalik tersebut yang mengakibatkan air akan terdorong oleh gas menuju gelas kimia sehingga air pada gelas
ukur akan berkurang. Perubahan volume pada gelas ukur tersebut menunjukkan
volume gas yang dihasilkan (Schmit, 2012). Adapun rancangan alatnya dapat
dilihat pada Gambar 2.

Gas hidrogen
yang dihasilkan

Air

Gambar 3. Alat penentu laju reaksi Schmit
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Berdasarkan alat penentu laju reaksi yang sudah ada tersebut dapat diketahui
bahwa alat yang digunakan untuk membuat alat tersebut masih bersifat rumit,
perlu perangkaian yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Selain itu pula
terdapat kekurangan diantaranya gas yang dihasilkan dari reaksi tersebut tidak sepenuhnya bisa mendorong suntikan maupun air pada gelas ukur karena dibutuhkan tekanan yang besar. Oleh karena itu perlu pengembangan alat yang baru yang
lebih mudah dalam pembuatannya dan bahan yang digunakan digantikan dengan
bahan yang tidak memerlukan tekanan yang besar untuk mengalirkan gas yang
terjadi sehingga volume gas dapat terukur dengan mudah, dan bahan yang digunakan bisa berasal dari bahan sederhana yang mudah didapat, mudah dirangkai
dan akan bernilai guna jika alat tersebut berasal dari barang-barang bekas.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengembangan alat penentuan pengaruh
katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif berbahan dasar barang bekas ini
adalah metode penelitian dan pengembangan (Research and Development /R&D).
Menurut Borg dan Gall (Sukmadinata, 2011) ada sepuluh tahap dalam penelitian
dan pengembangan yaitu: 1) Penelitian dan pengumpulan data 2) Perencanaan
3) Pengembangan draf awal 4) Uji coba lapangan awal 5) Revisi hasil uji coba
6) Uji coba lapangan 7) Penyempurnaan produk hasil uji 8) Uji pelaksanaan
lapangan 9) Penyempurnaan produk akhir 10) Deseminasi dan implementasi.

Pada penelitian ini hanya dilakukan sampai tahap revisi produk setelah uji coba
produk guna mengetahui kelayakan serta keterlaksanaan dari alat yang telah dikembangkan. Adapun tahap-tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan pengumpulan data

Penelitian dan pengumpulan data berguna dalam memperoleh informasi awal
untuk melakukan pengembangan. Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan
data pendukung yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi di
lapangan dan sebagai acuan atau perbandingan dalam mengembangkan produk.
Tahapan ini meliputi studi pustaka dan studi lapangan.
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a. studi pustaka

Studi pustaka bersumber dari berbagai buku, kumpulan jurnal, dan informasi
yang tersedia di internet. Studi pustaka yang dilakukan berupa pencarian informasi mengenai kriteria pengembangan alat yang baik yang berguna sebagai
pedoman dalam pengembangan alat. Pada tahap ini juga dilakukan analisis
konsep laju reaksi yang berguna untuk membuktikan kesesuaian alat yang dikembangkan dengan konsepnya.

b. studi lapangan

Studi lapangan dilakukan di empat sekolah yaitu di SMA Negeri 6 Bandar
Lampung, SMA Negeri 1 Kotaagung, SMA Negeri 2 Kotaagung, dan SMA
Negeri 1 Talang Padang. Studi lapangan dilakukan dalam bentuk pedoman
wawancara dan pengisian kuisioner terhadap guru dan siswa. Studi lapangan ini
bertujuan untuk mengkaji keterlaksanaan praktikum pengaruh katalis terhadap
laju reaksi, alat yang digunakan pada praktikum tersebut, serta kelemahan alat
penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi yang pernah dikembangkan.

2. Perencanaan

Setelah diperoleh informasi yang dijadikan sebagai landasan dalam pengembangan produk, maka tahap selanjutnya yaitu perancangan produk. Tahap perencanaan
ini dilakukan perencanaan pembuatan produk yang meliputi pencarian informasi
mengenai alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat alat penentuan
pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif. Pencarian informasi ini
meliputi sifat-sifat bahan tersebut, kelebihan dan kekurangannya, harga, serta
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kemudahan dalam memperolehnya. Perancangan bahan ini juga dimaksudkan agar
dapat memperbaiki kelemahan alat yang sering dimanfaatkan sebagai penentuan
laju reaksi dalam pembelajaran. Selain itu, pada tahap perancangan ini juga ditentukan aspek yang akan dicapai oleh alat yang dikembangkan sehingga aspek ini
menjadi acuan dalam pengembangan alat penentuan pengaruh katalis terhadap laju
reaksi secara kuantitatif berbahan dasar barang bekas.

3. Pengembangan draft awal

Dalam tahap pengembangan produk dilakukan beberapa tahap yang dijabarkan
sebagai berikut:

a. pembuatan desain alat

Dalam tahap ini, dilakukan pembuatan desain alat yang disesuaikan dengan
komponen-komponen bahan yang akan digunakan dan disesuaikan dengan fungsi
dari komponen alat tersebut. Pembuatan desain alat ini bertujuan untuk mempermudah dalam pengembangan alat yang dilakukan, karena dengan desain ini dapat
memberikan gambaran bagaimana alat tersebut akan dibuat. Pembuatan desain ini
juga harus mempertimbangkan aspek-aspek yang akan dicapai.

b. validasi desain

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai rancangan produk dapat
diterima secara rasional. Dikatakan demikian karena validasi masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta lapangan (Sugiyono, 2012).
Desain alat divalidasi oleh dosen pembimbing yang bertujuan untuk menilai
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desain alat yang berkaitan dengan kesesuaian alat dengan aspek yang ingin dicapai.

c. revisi alat

Setelah dilakukan validasi desain oleh dosen pembimbing, produk tersebut direvisi sesuai dengan masukan dari dosen pembimbing untuk menghasilkan
desain yang lebih baik. Setelah desain di revisi, desain kembali di validasi oleh
dosen pembimbing hingga diperoleh desain alat hasil validasi yang sesuai dengan
aspek-aspek yang akan dicapai.

d. pengembangan alat

Pada tahap pengembangan alat ini, dilakukan pembuatan alat penentuan pengaruh
katalis terhadap laju reaksi hasil revisi dengan menggunakan bahan dan desain
yang sudah ditentukan.

e. validasi ahli

Produk yang telah dibuat selanjutnya divalidasi oleh validator yaitu dua orang
dosen pendidikan kimia Universitas Lampung. Dalam hal ini, validator menilai
kesesuaian produk dengan aspek-aspek yang ingin dicapai.

f. revisi alat

Setelah dilakukan validasi oleh ahli, produk tersebut direvisi sesuai dengan masukan dari ahli untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Setelah produk direvisi, produk kembali di validasi oleh ahli hingga diperoleh alat penentuan
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pengaruh katalis terhadap laju reaksi hasil validasi ahli yang sesuai dengan aspekaspek yang akan dicapai.

g. uji keberfungsian

Setelah diperoleh produk hasil validasi ahli. selanjutnya dilakukan uji keberfungsian alat yang melibatkan mahasiswa pendidikan kimia Universitas Lampung
sebanyak 10 Mahasiswa. Uji ini bertujuan untuk mengetahui keberfungsian alat
yang dikembangkan serta kelemahan alat tersebut.

h. revisi alat hasil uji keberfungsian

Setelah dilakukan uji keberfungsian, produk direvisi sesuai dengan masukan
untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Setelah produk di revisi, produk
kembali diuji keberfungsiannya hingga diperoleh alat penentuan pengaruh katalis
terhadap laju reaksi hasil uji keberfungsian yang sesuai dengan aspek-aspek yang
akan dicapai.

4.

Uji coba lapangan awal

Setelah alat melalui tahap pengembangan, tahap selanjutnya adalah tahap pengujian yang dilakukan terhadap siswa SMA Negeri 6 Bandarlampung. Uji coba ini
dilakukan dengan maksud untuk mengetahui kelayakan alat praktikum. Adapun
aspek kelayakan alat yang dinilai aspek keakuratan, kebernilaian pendidikan,
efisiensi penggunaan alat, keamanan bagi siswa, keterkaitan dengan bahan ajar
dan ketahanan alat. Alat ini diuji cobakan pada 10 siswa kelas XI dan 2 orang
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guru mata pelajaran kimia. Teknik uji dalam penelitian ini menggunakan
kuisioner respon guru dan kuisioner respon siswa.

Pada tahap uji coba lapangan awal, guru dimintai respon terhadap alat penentuan
pengaruh katalis terhadap laju reaksi yang dikembangkan berdasarkan aspek
aspek keakuratan, kebernilaian pendidikan, efisiensi penggunaan alat, keterkaitan
dengan bahan ajar, keamanan dan ketahanan alat dengan mengisi kuisioner dan
memberikan tanggapan terhadap pernyataan yang ada. Untuk siswa sendiri,
respons berupa aspek ketahanan alat, keakuratan, efisiensi penggunaan alat dan
keamaanan. Respon siswa ini dilakukan dengan mengisi kuisioner respon siswa
yang disediakan. Siswa dan guru juga diwawancarai mengenai kesan serta pendapat mereka dari alat yang dikembangkan terkait kelemahan dan kelebihan pada
alat sehingga dapat menjadi acuan dalam merevisi produk alat penentuan
pengaruh katalis terhadap laju reaksi.

5.

Revisi hasil uji coba lapangan awal

Setela uji coba lapangan awal, peneliti melakukan revisi berdasarkan tanggapan
guru dan siswa melalui pengisian kuisioner terhadap alat yang dikembangkan.
Hasil akhir pada penelitian ini yaitu alat penentuan pengaruh katalis terhadap laju
reaksi hasil uji coba lapangan awal.

B. Subyek dan Lokasi Penelitian

Subyek pada penelitian ini adalah alat penentuan pengaruh katalis terhadap laju
reaksi berbahan dasar barang bekas. Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah di
empat SMA Negeri yaitu SMA Negeri 6 Bandar Lampung, SMA Negeri 1 Kota
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Agung, SMA Negeri 2 Kota Agung, dan SMA Negeri 1 Talang Padang pada tahap
studi lapangan dan di SMA Negeri 1 Kotaagung pada tahap uji coba terbatas.

C. Sumber Data dan Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah dosen dan mahasiswa pendidikan kimia
Universitas Lampung serta guru mata pelajaran kimia kelas XI dan siswa SMA
kelas XI yang telah mendapatkan materi laju reaksi. Data pada tahap penelitian
dan pengumpulan data yaitu skor jawaban terhadap kuisioner serta pedoman
wawancara yang melibatkan empat guru mata pelajaran kimia kelas XI serta 80
siswa kelas XI. Pada tahap pengembangan produk, data penelitian yang digunakan berupa skor jawaban terhadap kuisioner dan respon dosen pembimbing
terhadap desain alat yang dikembangkan, dan skor jawaban terhadap kuisioner
dan validasi dua orang dosen pendidikan kimia Universitas Lampung sebagai
validator, serta skor jawaban terhadap kuisioner yang disebarkan kepada 10
mahasiswa pendidikan kimia Universitas Lampung untuk pengujian keberfungsian alat. Selanjutnya data pada tahap uji coba lapangan awal adalah skor
jawaban terhadap kuisioner dan pedoman wawancara yang melibatkan dua guru
mata pelajaran kimia serta 10 siswa kelas XI SMA Negeri 6 Bandarlampung

D. Alur Pengembangan

Alur pengembangan alat pengaruh katalis pada laju reaksi ini yaitu meliputi studi
kepustakaan dan studi lapangan, tahap pengembangan produk dan tahap pengujian. Alur pengembangan tersebut dijabarkan melalui Gambar 4.:

Studi Kepustakaan

Studi Lapangan

- Studi penelitian sebelumnya
- Literatur tentang alat praktikum
- Kriteria alat praktikum yang
baik
- Studi pembuatan alat praktikum
- Analisis kosep materi laju
reaksi

- Wawancara guru dan siswa pada
4 SMA Negeri di Lampung
mengenai penggunaan alat
praktikum dan kegiatan
praktikum pengarush katalis pada
laju reaksi
- Analisis alat praktikum yang
digunakan oleh guru dan siswa.

Analisis Kebutuhan
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Desain Alat
Validasi Desain
tidak

ya
Pengembangan Alat

Validasi Alat

Alat Hasil Validasi Ahli

Revisi
tidak

Pengembangan Produk

Desain Alat Hasil Validasi Ahli

Revisi

ya

Alat Hasil Uji Keberfungsian

Revisi
tidak

ya
Uji Coba Lapangan Awal
Alat Hasil Uji Coba Lapangan

Ket:

Revisi
tidak

: Aktivitas

: Arah siklus

: Arah aktivitas berikutnya

: Hasil aktivitas

Pengujian

Uji Keberfungsian

Gambar 4. Alur Pengembangan Alat penentuan Pengaruh Katalis Terhadap Laju
Reaksi
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E. Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2012), instrumen adalah alat yang berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan sesuatu. Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang
digunakan oleh pengumpul data untuk melaksanakan tugasnya mengumpulkan
data. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah instrument berupa
kuisioner serta pedoman wawancara. Berikut ini penjabaran dari instrumen yang
digunakan pada masing-masing tahap pengembangan alat penentuan pengaruh
katalis pada laju reaksi secara kuantitatif berbahan dasar barang bekas.

1.

Instrumen yang digunakan pada tahap penelitian dan pengumpulan data

Pada tahap penelitian dan pengumpulan data, instrumen yang digunakan adalah
berupa kuisioner dan pedoman wawancara. Pedoman wawancara digunakan
untuk responden guru sedangkan kuisioner digunakan untuk responden siswa.
Pedoman wawancara untuk responden guru disusun untuk mengkaji keterlaksanaan
praktikum pengaruh katalis pada laju reaksi di sekolah, alat yang digunakan pada
praktikum tersebut, kelemahan alat praktikumnya, sekaligus mengidentifikasi
kelemahan alat yang telah dikembangkan sebelumnya, sedangkan kuisioner untuk
responden siswa disusun untuk mengetahui pengalaman praktikum siswa, keterlaksanaan praktikum pengaruh katalis pada laju reaksi, alat praktikum, dan kesulitan penggunaannya.

2.

Instrumen yang digunakan pada tahap pengembangan produk

Instrumen yang digunakan pada tahap pengembangan produk yaitu berupa
kuisioner.
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Berikut ini dijabarkan mengenai kuisioner yang digunakan pada tahap pengembangan alat praktikum.

a.

tahap validasi desain alat praktikum

Instrumen yang digunakan berupa kuisioner validasi. Kuisioner ini disusun untuk
mengetahui ketercapaian aspek-aspek sebagai berikut.
1) aspek keakuratan artinya alat yang dikembangkan presisi dalam memperagakan suatu fenomena alam sehingga tidak menimbulkan salah konsep atau
pengertian.
2) aspek keterkaitan dengan bahan ajar, yaitu alat yang dikembangkan dapat
digunakan untuk membantu siswa memahami konsep-konsep IPA yang dipelajarinya. Oleh karena itu, alat yang dikembangkan harus dapat menampilkan objek dan fenomena yang diperlukan untuk mempelajari konsep-konsep
tersebut.
3) aspek nilai pendidikan, yaitu alat yang dikembangkan dapat menunjukkan
fenomena dengan baik dan juga sesuai dengan perkembangan intelektual
peserta didik.
4) aspek ketahanan alat, artinya alat yang dikembangkan dapat digunakan secara
berulang-ulang, serta ketahanan alat terhadap perubahan lingkungan (suhu,
cahaya matahari, kelembapan, dan air) sehingga tidak hanya sekali digunakan.
5) aspek efisiensi penggunaan alat, meliputi kemudahan pemerolehan komponen
alat praktikum, biaya pembuatan alat yang relatif terjangkau, kemudahan alat
untuk disimpan, mudah untuk dibawa dan disimpan. Efisiensi penggunaan
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alat diperlukan untuk kelancaran dan keberhasilan kegiatan pembelajaran
dengan menggunakan alat yang dikembangkan.
6)

aspek keamanan bagi siswa, artinya konstruksi alat aman digunakan bagi
siswa saat melaksanakan kegiatan praktikum.

b. tahap validasi ahli

Instrumen yang digunakan berupa kuisioner yang berisi validasi ahli terhadap kelayakan alat yang dikembangkan. Kuisioner ini disusun untuk mengetahui ketercapaian aspek-aspek pada alat yang dikembangkan yaitu aspek keterkaitan
dengan bahan ajar, aspek nilai pendidikan, aspek ketahanan alat, aspek efisiensi
penggunaan alat, serta aspek keamanan alat yang dikembangkan.

c.

tahap uji keberfungsian

Instrumen yang digunakan pada tahap uji keberfungsian komponen alat berupa
kuisioner. Kuisioner tersebut disusun untuk mengetahui keberfungsian komponen
pada alat serta kelemahan dari alat yang dikembangkan agar dapat diperbaiki
sebelum dilakukan uji coba lapangan awal. Pada tahap ini, pengisian kuisioner
dilakukan oleh 10 mahasiswa Pendidikan Kimia FKIP Universitas Lampung.

3.

Instrumen yang digunakan pada tahap uji coba lapangan awal

Pada tahap uji coba lapangan awal, instrumen yang digunakan berupa kuisioner
untuk mengindentifikasi tanggapan guru dan siswa terhadap alat yang telah dikembangkan. Ada dua jenis kuisioner yang digunakan yaitu kuisioner untuk
responden guru dan kuisioner untuk responden siswa.
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a. instrumen tanggapan guru terhadap kelayakan alat
Instrumen ini berbentuk lembar kuisioner yang disusun untuk mengetahui kelayakan alat yang sudah dikembangkan berdasarkan aspek yang diharapkan, yaitu
aspek keakuratan, kebernilaian pendidikan, efisiensi penggunaan alat, keterkaitan
dengan bahan ajar, keamanan dan ketahanan alat.

b. instrumen tanggapan siswa terhadap kelayakan alat
Instrumen ini berbentuk lembar kuisioner. Kuisioner ini disusun untuk mengetahui kelayakan alat yang sudah dikembangkan berdasarkan aspek yang ingin
docapai yaitu aspek efisiensi penggunaan alat, ketahanan alat, keakuratan dan
keamanan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuisioner (kuisioner).
Menurut Arikunto (2012), kuisioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus
diisi oleh responden. Saat studi lapangan, penyebaran kuisioner dilakukan terhadap guru kimia kelas XI dan siswa kelas XI di empat SMA. Guru dan siswa
tersebut diminta mengisi kuisioner sesuai dengan petunjuk kuisioner. Seperti
yang dijelaskan sebelumnya, penyebaran kuisioner dilakukan untuk mendapatkan
referensi dalam pengembangan alat penentuan pengaruh katalis pada laju reaksi.

Pada tahap validasi desain dan juga validasi produk berupa alat juga digunakan
kuisioner yang diberikan kepada validator yaitu dosen ahli pada program studi
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Pendidikan Kimia FKIP Universitas Lampung. Pada tahap validasi desain,
kuisioner diberikan kepada 2 orang dosen ahli sebagai validator, begitu pun pada
tahap validasi alat praktikum. Validasi ini diberikan untuk mengetahui tanggapan
validator terhadap desain dan juga alat yang telah dikembangkan dengan aspek
yang ingin dicapai. Kemudian, pada tahap uji coba keberfungsian juga digunakan
kuisioner yang diisi oleh 10 orang mahasiswa Pendidikan Kimia FKIP Universitas
Lampung.

Selanjutnya juga digunakan kuisioner pada tahap uji coba lapangan awal yang
diberikan kepada guru dan siswa. Kuisioner ini dimaksudkan untuk mengetahui
tanggapan guru dan siswa terhadap kelayakan alat yang sudah dikembangkan.

G. Teknik Analisis Data Kuisioner
1. Tahap penelitian dan pengumpulan data

Setelah dilakukannya penyebaran kuisioner kebutuhan di empat SMA didapatkan
hasil jawaban pada kuisioner tersebut yang kemudian akan dikelola untuk memperoleh hasil jawaban keseluruhan dari jawaban siswa dan guru. Adapun kegiatan
dalam teknik analisis data kuisioner analisis kebutuhan dilakukan dengan cara :
a. Mengklasifikasi data untuk mengelompokkan jawaban berdasarkan pertanyaan
kuisioner.
b. Menghitung frekuensi jawaban untuk memberikan informasi tentang kecenderungan jawaban yang banyak dipilih siswa dan guru dalam setiap pertanyaan kuisioner.
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c. Menghitung persentase jawaban siswa untuk melihat besarnya persentase
setiap jawaban dari pertanyaan sehingga data yang diperoleh dapat di analisis
sebagai temuan. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase
jawaban responden setiap item adalah sebagai berikut:

%J in 

J

i

N

100%

(Sudjana, 2005)

Keterangan : %Jin = Persentase pilihan jawaban-i

J = Jumlah skor yang menjawab jawaban-i
i

N = Jumlah seluruh responden
d. Menafsirkan persentase kuisioner secara keseluruhan dengan menggunakan
tafsiran Arikunto (1988).
Tabel 1. Tafsiran skor (persen)
Skor
81% – 100%
61% – 80%
41% – 60%
21% – 40%
0% – 20%

Kriteria
Baik sekali
Baik
Cukup
Kurang
Sangat kurang

2. Tahap validasi desain alat, validasi kelayakan alat, uji coba keberfungsian,
serta tanggapan guru dan siswa

Adapun kegiatan dalam teknik analisis data kuisioner pada tahap validasi desain
alat, validasi kelayakan alat, uji coba keberfungsian, serta tanggapan guru dan
siswa tehadap alat dilakukan dengan cara :
a) Mengklasifikasikan data untuk mengelompokkan jawaban berdasarkan pertanyaan kuisioner.
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b) Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat untuk memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban berdasarkan
pertanyaan kuisioner dan banyaknya responden (pengisi kuisioner).
c) menghitung frekuensi jawaban, bertujuan untuk memberikan informasi tentang
kecenderungan jawaban yang banyak dipilih responden dalam setiap
pernyataan pada kuisioner, penskoran dapat dilhat pada Tabel 2. sebagai
berikut:

Tabel 2. Pedoman penskoran pengisian jawaban pada kuisioner.
Kriteria Jawaban
Ya
Tidak

Skor
1
0
(Ridwan, 2012).

d) menghitung persentase jawaban, bertujuan untuk melihat besarnya persentase
setiap jawaban dari pernyataan sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis
sebagai temuan. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase jawaban responden setiap item adalah sebagai berikut:

%J in 

J
N

i

100%

(Sudjana, 2005).

Keterangan : %Jin = Persentase pilihan jawaban-i pada pengembangan alat
penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara
kuantitatif berbahan dasar barang bekas
Ji = Jumlah skor yang menjawab jawaban-i.

N = Jumlah seluruh responden.
e) menafsirkan persentase kuisioner secara keseluruhan dengan menggunakan
tafsiran Arikunto (1988) sesuai dengan Tabel 3.
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Tabel 3. Tafsiran persentase skor jawaban kuisioner validasi desain alat praktikum, validasi kelayakan alat praktikum, uji coba keberfungsian, serta
tanggapan guru dan siswa.
Skor
81% – 100%
61% – 80%
41% – 60%
21% – 40%
0% – 20%

Kriteria
Baik sekali
Baik
Cukup
Kurang
Sangat kurang
Arikunto (1988)

f) menghitung rata-rata persentase hasil skor kuisioner dan wawancara untuk
mengetahui aspek-aspek yang ingin dicapai pada alat yang dikembangkan yaitu
aspek keterkaitan dengan bahan ajar, aspek nilai pendidikan, aspek ketahanan
alat, aspek efisiensi penggunaan alat, serta aspek keamanan alat penentuan
pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif berbahan dasar barang
bekas dengan rumus sebagai berikut:

%Xi 

%X

in

n

(Sudjana, 2005).

Keterangan : %X i = Rata-rata persentase kuisioner-i/ wawancara pada alat
penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara
kuantitatif berbahan dasar barang bekas.

%X

in

= Jumlah persentase kuisioner-i/ wawancara pada alat
penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara
kuantitatif berbahan dasar barang bekas.

n = Jumlah pernyataan.
g) menafsirkan persentase skor kuisioner ataupun wawancara dari rata-rata persentase skor kuisioner ataupun wawancara keseluruhan aspek alat untuk
mengetahui kelayakan alat yang dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran
dengan menggunakan tafsiran pada Tabel 4. sebagai berikut:
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Tabel 4. Tafsiran persentase skor jawaban keseleruhan kuisioner validasi
desain alat, validasi kelayakan alat, uji coba keberfungsian, serta
tanggapan guru dan siswa.
Skor
81% – 100%
61% – 80%
41% – 60%
21% – 40%
0% – 20%

Kriteria
Baik sekali
Baik
Cukup
Kurang
Sangat kurang
Arikunto (1988).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:

1.

Desain alat penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif
yang dikembangkan menggunakan bahan dasar barang bekas dinyatakan
valid dan layak untuk dilakukan pembuatan alat penentuan berdasarkan
penilaian validator dengan kriteria kelayakan baik sekali.

2.

Alat penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif berbahan dasar barang bekas yang dikembangkan dinyatakan valid dan layak
digunakan dalam kegiatan pembelajaran, berdasarkan penilaian validator
dengan kriteria kelayakan baik sekali.

3.

Alat penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif berbahan dasar barang bekas yang dikembangkan dinyatakan semua komponen
alat berfungsi dengan baik berdasarkan penilaian penguji dengan kriteria
kelayakan baik sekali.

4.

Tanggapan guru terhadap alat penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi
secara kuantitatif berbahan dasar barang bekas yang dikembangkan dinyatakan dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan kriteria baik
sekali.
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5.

Tanggapan siswa terhadap kelayakan alat penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif berbahan dasar barang bekas yang dikembangkan dinyatakan dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran
dengan kriteria baik sekali.

6.

Faktor pendukung pengembangan alat penentuan pengaruh katalis terhadap
laju reaksi secara kuantitatif berbahan dasar barang bekas diantaranya yaitu
dalam mencari komponen alat yang digunakan relatif sangat mudah dan
murah, dan juga antusiasme guru dan siswa yang tinggi pada saat uji coba.
Sementara itu, faktor kendala yang dihadapi relatif tidak ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, saran yang diajukan peniliti adalah
sebagai berikut:
1.

Perlu adanya pengembangan lebih lanjut pada alat penentuan pengaruh katalis
terhadap laju reaksi secara kuantitatif berbahan dasar barang bekas oleh
peneliti lain guna memperbaiki kelemahan pengembangan alat penentuan
yang sudah dilakukan.

2.

Perlu adanya kegiatan praktikum pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara
maksimal pada siswa, sehingga siswa dapat lebih memahami materi pengaruh
katalis terhadap laju reaksi.
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