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ABSTRAK

PENGEMBANGAN KIT PENENTUAN PENGARUH KATALIS
TERHADAP LAJU REAKSI SECARA KUANTITATIF

Oleh

DIKA PRATIWI BUDIANTO

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan KIT penentuan pengaruh katalis

terhadap laju reaksi secara kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah

desain penelitian dan pengembangan dengan tahap-tahap yang dilakukan antara

lain penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, pengembangan draft awal, uji

coba lapangan awal sampai tahap revisi hasil uji coba. Berdasarkan hasil validasi

kelayakan desain (pada aspek keterkaitan dengan bahan ajar, efisiensi pembuatan

alat, efisiensi penggunaan alat, keamanan dan ketahanan), hasil validasi kelayakan

alat (pada aspek keterkaitan dengan bahan ajar, nilai pendidikan, ketahanan alat,

efisiensi penggunaan alat, keamanan bagi siswa dan ketepatan pengukuran), hasil

uji keberfungsian komponen alat pada mahasiswa, hasil respon guru terhadap ke-

layakan alat dan hasil respon siswa terhadap keberfungsian komponen alat dida-

patkan rata-rata penilaian yaitu 100%, sehingga memiliki kriteria sangat tinggi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alat hasil pengembangan valid dan

layak, sehingga dapat digunakan dalam proses pembelajaran.

Kata Kunci: laju reaksi, KIT, pengaruh katalis
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari banyak fenomena alam yang dapat dijelaskan mela-

lui Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), misalnya perkaratan pada pagar rumah, enzim

yang membantu metabolisme dalam tubuh kita dan masih banyak lagi. Salah satu

rumpun IPA yang secara spesifik menjelaskan tentang struktur materi, sifat-sifat

materi, perubahan materi menjadi materi lain serta energi yang menyertai per-

ubahan materi adalah ilmu kimia (Silberberg, 2007).

Kimia merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari pada kelompok

peminatan Matematika dan IPA tingkat sekolah menengah atas (Tim Penyusun,

2013). Pada ilmu kimia sendiri, terdapat tiga level yang saling terkait yaitu be-

rupa level makroskopis (fenomena yang bisa diobservasi), level submikroskopis

(kajian terhadap fenomena yang tidak bisa diobservasi), serta level simbolis (ba-

hasa yang digunakan untuk mengomunikasikan kimia) (Johnstone, 2000). Ber-

dasarkan ketiga level tersebut, agar pada proses pembelajaran siswa mempunyai

pemahaman yang utuh tentang kajian kimia dan tidak terjadi miskonsepsi maka

dalam pembelajaran kimia perlu dikaitkan secara langsung (sinkronisasi) antara

level submikroskopis dan level makroskopis (Kirna, 2011). Level makroskopis
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dalam pembelajaran kimia dapat direalisasikan salah satunya melalui kegiatan

praktikum.

Kegiatan praktikum merupakan salah satu karakteristik ilmu kimia sebagai suatu

proses untuk mendapatkan suatu produk berupa pengetahuan (fakta, teori, prinsip,

hukum) (Tim Penyusun, 2006). Artinya, melalui kegiatan praktikum dapat me-

ngembangkan kerja ilmiah siswa dan juga mengembangkan pengetahuan siswa

(Akbar, 2012; Mamlok-Naaman, 2011; Ney, dkk., 2009; Woodley, 2009;

Hofstein, dkk., 2007; Reid dkk., 2007; Al Naqbi, dkk., 2005; Bell, 2004; Millar,

2004) dengan menghubungkan domain objek nyata dan domain ide (Millar,

2002). Hal ini sejalan dengan penelitian Berg (Hart, 2000) bahwa melalui kegi-

atan praktikum siswa merasa terbantu dalam memahami suatu teori, menemukan

jawaban dari beberapa pertanyaan berdasarkan materi yang telah mereka pelajari

sebelumnya serta merasakan dan mendapatkan gambaran mengenai suatu fenome-

na. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan praktikum menjadi bagian penting dan

sebenarnya memperoleh peran sentral dalam tujuan kurikulum (Fensham, 1988),

termasuk dalam pembelajaran kimia.

Salah satu kompetensi dasar keterampilan pada mata pelajaran kimia kelas XI

yaitu 4. 7 merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil

percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi (Tim

Penyusun, 2013).  Berdasarkan kompetensi dasar keterampilan ini, pada proses

pembelajaran laju reaksi harus dilakukan suatu kegiatan praktikum. Melalui ke-

giatan praktikum akan dihasilkan suatu data percobaan. Selanjutnya, dari data
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percobaan inilah dapat menjelaskan konsep laju reaksi yaitu bertambahnya kon-

sentrasi produk dan berkurangnya konsentrasi reaktan setiap satuan waktu.

Selain itu, berdasarkan data praktikum juga dapat menentukan orde suatu reaksi.

Dengan kata lain, praktikum pada kompetensi dasar keterampilan laju reaksi tidak

cukup dilakukan secara kualitatif (menunjukkan cepat/lambat laju suatu reaksi

baik pada pengaruh suhu, konsentrasi, luas permukaan dan katalis) namun juga

praktikum harus dilakukan secara kuantitatif (menunjukkan berapa perubahan

konsentrasi reaktan dan produk setiap bertambahnya waktu reaksi) agar kom-

petensi dasar keterampilan laju reaksi ini dapat tercapai.

Hal yang mendukung agar kegiatan praktikum kimia sebagai bagian dari pem-

belajaran kimia dapat terlaksana adalah tersedianya sarana dan prasaran di seko-

lah. Salah satu sarana prasarana yang harus ada di sekolah yaitu ruang laboratori-

um kimia yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran

kimia secara praktek yang memerlukan peralatan khusus berupa alat-alat prak-

tikum (Tim Penyusun, 2007). Artinya, laboratorium dan alat praktikum adalah

komponen penting yang harus ada di setiap sekolah menengah, agar kegiatan

praktikum kimia dapat terlaksana.

Berdasarkan data Balitbang (Tim Penyusun, 2011), kondisi laboratorium sekolah

se-Indonesia baik sekolah menengah negeri maupun swasta hanya sekitar 69%

sekolah yang memiliki laboratorium. Selain itu, sekolah yang memiliki labora-

torium kimia, fisika, biologi secara terpisah hanya 24,18% sekolah se-Indonesia,

serta untuk ketersedian alat/bahan hanya 27% sekolah yang memiliki alat/bahan

secara lengkap. Fenomena ini menunjukkan bahwa dengan fasilitas yang masih
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sangat minim di banyak SMA, akan ada kecenderungan tidak terlaksananya

kegiatan praktikum kimia pada proses pembelajaran. Terlepas dari kondisi ke-

lengkapan fasilitas di sekolah, praktikum sudah seharusnya tetap diselenggarakan

tanpa harus menunggu lengkapnya fasilitas (Tim Penyusun, 2011).

Berdasarkan hasil wawancara, pada kompetensi dasar keterampilan laju reaksi

pengaruh konsentrasi, luas permukaan dan suhu sudah dilakukan oleh guru,

sedangkan pada pengaruh katalis hanya 25% guru yang melakukan kegiatan prak-

tikum. Beberapa hal yang menyebabkan guru tidak melaksanakan kegiatan prak-

tikum pengaruh katalis terhadap laju reaksi diantaranya sulitnya mendapatkan ba-

han pada percobaan pengaruh katalis terhadap laju reaksi (tidak tersedianya alat

dan bahan). Di sisi lain, penelitian menunjukkan bahwa dalam menyampaikan

pokok bahasan laju reaksi lebih efektif jika dilakukan kegiatan praktikum diban-

dingkan hanya disampaikan dengan metode ceramah, karena dengan dilakukannya

kegiatan praktikum terbukti dapat meningkatkan pemahaman siswa dan mengu-

rangi kesalahpahaman dalam memahami laju reaksi (Demircioglu dkk., 2011),

terutama pada pengaruh katalis.

Berdasarkan hasil wawancara, alat penentuan pengaruh katalis terhadap laju reak-

si yang selama ini digunakan oleh guru memiliki kelemahan, diantaranya alat

yang mudah pecah dan tidak dapat digunakan secara kuantitatif. Kelemahan lain-

nya yaitu dibutuhkan waktu yang cukup lama dalam mempersiapkan alat dan ba-

han yang akan digunakan saat praktikum. Berdasarkan hal ini, guru sangat men-

dukung jika dikembangkan suatu alat penentuan pengaruh katalis terhadap laju

reaksi secara kuantitatif karena hal ini dapat mendukung terlaksananya kegiatan
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praktikum.  Selain itu, dikarenakan praktikum yang dilaksanakan tidak sebatas

kualitatif namun juga secara kuantitatif maka akan mempermudah siswa memaha-

mi konsep laju reaksi.

Berdasarkan studi lapangan juga, sebenarnya telah ada alat penentuan laju reaksi

yang dapat mengukur secara kualitatif dan kuantitatif. Alat penentuan laju reaksi

yang pertama yaitu berdasarkan volume gas yang dihasilkan pada gas syringe.

Alat penentuan laju reaksi yang pertama ini menggunakan labu Erlenmeyer yang

ditutup dengan sumbat karet kemudian dihubungkan dengan sebuah syringe.

Pada saat reaksi terjadi, gas yang dihasilkan di dalam labu Erlenmeyer akan me-

nuju syringe dan mendorong syringe tersebut sehingga akan terlihat berapa vo-

lume gas yang dihasilkan.

Selain alat tersebut, terdapat alat penentuan laju reaksi yang kedua yaitu berdasar-

kan volume gas yang dihasilkan melalui perubahan volume air. Alat penentuan

laju reaksi yang kedua ini terdiri dari labu Erlenmeyer yang ditutup dengan meng-

gunakan sumbat karet yang terhubung dengan sebuah gelas ukur melalui selang.

Gelas ukur tersebut dalam posisi terbalik dan terisi penuh oleh air (tidak terdapat

gas di dalamnya). Di bawah gelas ukur terdapat gelas kimia yang juga terisi oleh

air. Pada saat reaksi terjadi, gas yang dihasilkan dalam labu Erlenmeyer akan

menuju ke gelas ukur terbalik dan air pun akan terdorong dan menuju ke gelas

kimia, sehingga pada gelas ukur akan dapat diketahui berapa volume gas yang

dihasilkan.

Pada alat penentuan laju reaksi kedua memiliki kelemahan yaitu alat tersebut

perlu dirangkai dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merangkainya.
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Hal ini menunjukkan bahwa alat penentuan laju reaksi yang kedua ini secara

waktu belum efisien, meskipun komponen penyusun pada alat penentuan laju

reaksi yang kedua umumnya telah tersedia di laboratorium semisal labu Erlen-

meyer, gelas kimia, gelas ukur, dan lainnya. Adapun jika ingin membeli secara

KIT (komponen instrumen terpadu), kedua alat penentuan laju reaksi tersebut

belum diproduksi secara komersial.

Beranjak dari fenomena tersebut, maka perlu untuk dikembangkan suatu KIT

penentuan laju reaksi yang dapat dirangkai dengan mudah oleh guru dan dapat

digunakan secara kualitatif serta kuantitatif. Terlebih, berdasarkan penelitian

yang telah dilakukan, penggunaan KIT dalam pembelajaran IPA dapat mem-

berikan dampak yang cukup positif dalam meningkatkan hasil belajar siswa

(Indiyani, 2015; Mandu, dkk., 2015; Rifai, 2015; Sari, 2014; Maryandi, 2013;

Dewi, 2013; Widayanto, 2009). Alat penentuan laju reaksi yang kemudian akan

dikembangkan merupakan alat penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi.

Hal ini disebabkan pada praktikum pengaruh katalis terhadap laju reaksi adalah

praktikum yang sangat jarang dilakukan oleh guru jika dibandingkan pada prak-

tikum pengaruh konsentrasi, luas permukaan, dan suhu. Sehubungan dengan itu,

melalui penggunaan KIT ini diharapkan mampu membantu siswa memahami

pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengembangan KIT

Penentuan Pengaruh Katalis Terhadap Laju Reaksi Secara Kuantitatif”
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam

penelitian dan pengembangan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kelayakan desain KIT penentuan pengaruh katalis terhadap

laju reaksi secara kuantitatif meliputi aspek keterkaitan dengan bahan ajar,

kemudahan pembuatan alat, efisiensi penggunaan alat, ketahanan alat dan ke-

amanan bagi siswa?

2. Bagaimanakah kelayakan KIT penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi

secara kuantitatif yang dikembangkan meliputi aspek keterkaitan dengan ba-

han ajar, nilai pendidikan, ketahanan alat, efisiensi penggunaan alat, keamanan

bagi siswa dan ketepatan pengukuran?

3. Bagaimana keberfungsian komponen KIT penentuan pengaruh katalis terha-

dap laju reaksi secara kuantitatif yang dikembangkan?

4. Bagaimanakah respon guru terhadap kelayakan KIT penentuan pengaruh kata-

lis terhadap laju reaksi secara kuantitatif yang dikembangkan meliputi aspek

keterkaitan dengan bahan ajar, nilai pendidikan, ketahanan alat, efisiensi peng-

gunaan alat, keamanan bagi siswa dan ketepatan pengukuran?

5. Bagaimanakah respon siswa terhadap keberfungsian komponen KIT penen-

tuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif yang dikembang-

kan?

6. Apa sajakah faktor pendukung yang dihadapi selama proses pengembangan

KIT penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif?

7. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi selama proses pengembangan

KIT penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian dan

pengembangan ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan kelayakan desain KIT penentuan pengaruh katalis terhadap

laju reaksi secara kuantitatif meliputi aspek keterkaitan dengan bahan ajar, ke-

mudahan pembuatan alat, efisiensi penggunaan alat, ketahanan alat dan ke-

amanan bagi siswa

2. Mendeskripsikan kelayakan KIT penentuan pengaruh katalis terhadap laju

reaksi secara kuantitatif yang dikembangkan meliputi aspek keterkaitan de-

ngan bahan ajar, nilai pendidikan, ketahanan alat, efisiensi penggunaan alat,

keamanan bagi siswa dan ketepatan pengukuran

3. Mendeskripsikan keberfungsian komponen KIT penentuan pengaruh katalis

terhadap laju reaksi secara kuantitatif yang dikembangkan

4. Mendeskripsikan respon guru terhadap kelayakan KIT penentuan pengaruh

katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif yang dikembangkan meliputi as-

pek keterkaitan dengan bahan ajar, nilai pendidikan, ketahanan alat, efisiensi

penggunaan alat, keamanan bagi siswa dan ketepatan pengukuran

5. Mendeskripsikan respon siswa terhadap keberfungsian komponen KIT penen-

tuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif yang dikembang-

kan

6. Mendeskripsikan faktor pendukung yang dihadapi selama proses pengem-

bangan KIT penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif
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7. Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi selama proses pengembang-

an KIT penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif

D. Manfaat Penelitian

Pengembangan yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Guru

Mempermudah guru dalam menjelaskan pengaruh katalis terhadap laju reaksi

melalui praktikum dengan menggunakan KIT penentuan pengaruh katalis terha-

dap laju reaksi secara kuantitatif.

2. Siswa

Penggunaan KIT penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuanti-

tatif dalam pembelajaran diharapkan mampu mempermudah siswa dalam mema-

hami pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Selain itu, diharapkan dengan peng-

gunaan alat penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi ini dapat meningkat-

kan ketertarikan siswa dalam mempelajari laju reaksi dan menghubungkan dengan

fenomena sekitarnya.

3. Sekolah

Dapat menunjang keefektifan pembelajaran di sekolah dengan penggunaan KIT

penentuan kimia pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif. Sehing-

ga, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

4. Bagi peneliti lain

Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh para peneliti lain pada

pelajaran kimia di SMA/MA maupun tingkat satuan pendidikan lainnya.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah

1. Metode penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-

langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan

produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan (Sukmadinata,

2011).

2. Alat yang dikembangkan adalah KIT penentuan pengaruh katalis terhadap

laju reaksi secara kuantitatif

3. Cakupan materi meliputi pengaruh katalis terhadap laju reaksi melalui

kegiatan praktikum.

4. Komponen Instrumen Terpadu (KIT) IPA adalah istilah untuk alat peraga atau

alat yang digunakan untuk percobaan dalam pembelajaran IPA (Abdullah,

2010)
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sarana dan Prasarana

Sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud No. 24 tahun 2007, sarana me-

miliki pengertian yaitu perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah

sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madra-

sah. Sarana dan prasarana yang harus dimiliki Sekolah Menengah Atas/Madrasah

Aliyah (SMA/MA) (Tim Penyusun, 2007) yaitu:

1. kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media

pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perleng-

kapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah,

2. kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang,

laboratorium dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap seko-

lah/madrasah.

Salah satu prasarana yang sangat diperlukan pada tingkat SMA/MA yaitu labora-

torium. Berdasarkan data Balitbang Depdiknas 2005 (Tim Penyusun, 2011), kon-

disi laboratorium IPA pada 8.886 SMA Negeri/Swasta di Indonesia yaitu 69 %

sekolah yang memiliki laboratorium IPA dengan rincian diantaranya 26,20% se-

kolah yang memiliki laboratorium IPA (digabung), 18,62% sekolah yang memi-

liki dua laboratorium IPA secara terpisah, 24,18% sekolah yang memiliki tiga
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laboratorium IPA (fisika, biologi, kimia) secara terpisah.  Sedangkan, berdasarkan

kondisi gedung laboratoriumnya terdapat 41% sekolah dengan gedung laboratori-

um IPA dalam kondisi baik, 26% dalam kondisi rusak ringan, sedangkan sisanya

rusak berat.  Di sisi lain, kondisi sarana yaitu berupa alat/bahan untuk kegiatan

praktikum diantaranya terdapat 27% sekolah yang memiliki alat/bahan secara

lengkap, sedangkan sisanya alat/bahan yang dimiliki sekolah belum lengkap.

B. Alat Praktikum

Secara umum pengertian alat praktikum adalah benda atau alat-alat yang diperlu-

kan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Alat praktikum mempunyai pe-

ranan yang sangat penting dalam pembelajaran (Tim Penyusun, 2011), diantara-

nya dengan menggunakan alat praktikum dapat dengan mudah menjelaskan kon-

sep sehingga siswa memperoleh kemudahan dalam memahami hal-hal yang dike-

mukakan guru terkait materi yang sedang diajarkan, memantapkan penguasaan

materi yang ada hubungannya dengan bahan yang dipelajari, serta dapat mengem-

bangkan kreatifitas serta inovasi siswa.

Pada pelaksanaan praktikum kimia baik secara kualitatif maupun secara kuantita-

tif sangat diperlukan KIT atau alat praktikum. Ada beberapa alasan yang mendu-

kung perlunya dibuat alat peraga praktik kimia skala kecil (Hadi, 2009) yaitu me-

lalui penggunaan alat peraga praktik kimia skala kecil yang mudah digunakan

maka tidak diperlukannya keterampilan khusus dalam menggunakan alat, dapat

membantu dalam pembelajaran kimia sehingga penyampaian konsep menjadi

lebih bermakna, alat peraga dapat terbuat dari bahan-bahan yang mudah didapat

sehingga guru atau siswa dapat membuat dan mengembangkannya sendiri serta
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ketidaktersediaan alat peraga praktikum kimia di sekolah bisa teratasi, dengan

penggunaan sedikit bahan kimia dan alat yang praktis maka tidak diperlukan per-

siapan khusus sehingga ketiadaan tenaga laboran dan keterbatasan waktu bukan-

lah suatu masalah untuk melakukan praktikum kimia di sekolah, dan yang terpen-

ting dengan penggunaan alat peraga dapat menekan biaya kegiatan praktikum ka-

rena menggunakan sedikit bahan kimia dan peralatan sederhana.

Pengembangan alat peraga praktik IPA sederhana dapat dibuat dalam bentuk (Tim

Penyusun, 2011):

1. berupa padanan alat yaitu alat yang dibuat dengan mengacu pada alat

yang sudah ada (alat praktik, alat peraga, alat pendukung) di laborato-

rium IPA tanpa dilakukannya modifikasi, misalnya bel listrik sederhana

atau cakram Newton.

2. atau berupa prototip yaitu suatu alat baru yang sebelumnya tidak ada,

atau alat yang dikembangakan berdasarkan alat yang sudah (pernah ada

yang membuat) namun kemudian dilakukan modifikasi, misalnya: slide

proyektor atau episkop sederhana.

Beberapa hal penting diperhatikan sebagai kriteria dalam pembuatan dan pengem-

bangan 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 (tidak memerlukan keterampilan khusus)
4. mudah dioperasikannya
5. dapat memperjelas/menunjukkan konsep dengan lebih baik
6. dapat meningkatkan motivasi siswa
7. akurasi cukup dapat diandalkan
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8. tidak berbahaya ketika digunakan
9. menarik
10. daya tahan alat cukup baik (lama pakai)
11. inovatif dan kreatif
12. bernilai pendidikan

Suatu alat praktikum yang dikembangkan harus memenuhi suatu aspek kelayak-

an (Tim Penyusun, 2011) diantaranya:

1. Keterkaitan dengan bahan ajar

Alat praktikum kimia yang dikembangkan bertujuan untuk membantu siswa me-

mahami konsep-konsep kimia yang dipelajarinya. Oleh karena itu, alat praktikum

kimia harus dapat menampilkan objek dan fenomena yang diperlukan untuk mem-

pelajari konsep-konsep kimia.

2. Nilai pendidikan

Alat praktikum kimia yang dikembangkan sebaiknya dapat meningkatkan moti-

vasi siswa dalam mempelajari fenomena yang diamati.

3. Ketahanan alat

Alat praktikum IPA akan sering digunakan oleh banyak siswa. Berkaitan dengan

hal itu, alat praktikum IPA harus merupakan alat yang tahan lama. Artinya, alat

praktikum tersebut diusahakan terbuat dari bahan yang relatif dapat dipakai lama

atau secara berulang. 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 pengu-

kuran tidak akan mengalami penyimpangan, walaupun sering digunakan.

4. Ketepatan pengukuran (hanya untuk alat ukur)

Ketepatan pengukuran alat sangat berperan penting dalam keberhasilan suatu

praktikum, terutama praktikum yang dilakukan secara kuantitatif. Alat praktikum
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harus memiliki ketepatan dalam skala pengukuran. Hal ini penting, agar siswa

dapat dengan tepat membentuk konsep-konsep sains dari percobaannya.

5. Efisiensi penggunaan alat

Efisiensi penggunaan alat praktikum diperlukan untuk kelancaran dan keberha-

silan kegiatan pembelajaran.  Alat praktikum harus mudah dirangkai dan mudah

digunakan, sehingga tidak membutuhkan banyak waktu selama kegiatan prak-

tikum berlangsung.

6. Keamanan bagi siswa

Alat praktikum tidak mengandung resiko (zero-risk) bagi siswa ketika digunakan.

Faktor resiko dapat berupa adanya bagian yang tajam/membahayakan, kemungki-

nan jatuh/terbakar menimpa siswa atau tersengat listrik. Oleh karena itu, alat

praktikum harus memiliki konstruksi yang aman bagi siswa sehingga tidak mudah

menimbulkan kecelakaan pada siswa.

7. Estetika

Alat praktikum yang tampak baik dan indah lebih disenangi oleh siswa tanpa me-

ngurangi kinerja alat praktikum. Estetika dapat dilihat dari bentuk dan warna alat

praktikum.

8. Kepraktisan

Alat praktikum yang digunakan dapat dengan mudah disimpan dan dibawa.

Uji keberfungsian juga dilakukan pada pengembangan alat praktikum. Uji keber-

fungsian bertujuan untuk mengetahui berfungsi atau tidaknya setiap komponen

dari alat praktikum.
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C. Penelitian yang Relavan

Beberapa alat penentuan laju reaksi berdasarkan jumlah volume gas yang dihasil-

kan dalam keadaan tekanan tetap yang telah ada diantaranya:

1. Alat penentuan laju reaksi yang pertama yaitu berdasarkan jumlah volume

gas yang dihasilkan pada gas syringe rancangan Bond (2004). Alat penentu-

an laju reaksi ini terdiri dari labu erlenmeyer, sumbat karet dan gas syringe.

Proses pengukuran yaitu pada saat terjadi reaksi di labu erlenmeyer, gas yang

dihasilkan akan mendorong syringe selanjutnya dapat diamati berapa volume

gas yang dihasilkan setiap selang waktu yang ditentukan. Alat penentuan laju

reaksi berdasarkan volume gas yang dihasilkan pada gas syringe dapat dilihat

pada Gambar 1.

Gambar 1. Alat penentuan laju reaksi rancangan Bond

2. Alat penentuan laju reaksi yang kedua yaitu berdasarkan volume gas yang

dihasilkan melalui perubahan volume air rancangan Norris (2015). Pada alat

penentuan laju reaksi kedua ini terdiri dari labu erlenmeyer, gelas ukur, gelas

kimia, selang, sumbat karet, statif dan klem. Proses pengukurannya yaitu gas
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yang dihasilkan dari reaksi yang terjadi pada labu erlenmeyer, akan menuju

ke gelas ukur yang berada pada posisi terbalik melalui selang. Pada gelas

ukur terbalik telah terisi penuh oleh air (tidak terdapat gas) dan di bawah ge-

las ukur terbalik terdapat gelas kimia yang juga terisi air. Gas yang dihasil-

kan dari reaksi akan mendorong air yang terletak di gelas ukur terbalik dan air

akan menuju ke gelas kimia.  Selanjutnya, dapat diamati berapa volume gas

yang dihasilkan setiap selang waktu yang ditentukan. Alat penentuan laju

reaksi berdasarkan volume gas yang dihasilkan melalui perubahan volume air

dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Alat penentuan laju reaksi rancangan Norris

Pada alat penentuan laju reaksi kedua memiliki kelemahan yaitu ketika akan digu-

nakan alat harus dirangkai terlebih dahulu.  Sayangnya, dibutuhkan waktu yang

tidak sedikit saat merangkai alat penentuan laju reaksi berdasarkan volume gas

yang dihasilkan melalui perubahan volume air. Adapun jika ingin membeli secara

(komponen instrumen terpadu) KIT, kedua alat penentuan laju reaksi tersebut

belum tersedia di pasaran atau belum diproduksi secara komersial.



18

D. Komponen Instrumen Terpadu (KIT) IPA

Menurut Wibawa dan Mukti (1993), media/alat peraga KIT Ilmu Pengetahuan

Alam atau loan boxes merupakan salah satu dari media tiga dimensi. Media tiga

dimensi dapat memberi pengalaman yang mendalam dan pemahaman yang leng-

kap akan benda-benda nyata. Sedangkan, Hamalik (1982) menyatakan loan boxes

adalah kotak yang mempunyai bentuk dan besarnya sesuai dengan keperluan. Ko-

tak ini diisi dengan item-item yang berhubungan dengan unit pelajaran. Abullah

(2012) menyatakan Komponen Instrumen Terpadu (KIT) IPA adalah istilah untuk

alat peraga atau alat yang digunakan untuk percobaan dalam pembelajaran IPA.

Menurut Subamia (2015), penyediaan perangkat penunjang praktikum berupa KIT

IPA dapat membantu guru dalam melaksanakan kegiatan praktikum. Guru tidak

terbebani untuk menyiapkan persiapan praktikum. Selain itu juga dapat mengata-

si masalah tidak adanya tenaga khusus di laboratorium (laboran) yang seharusnya

menangani persiapan di laboratorium dan tidak sesuainya alat/bahan yang tersedia

di laboratorium dengan kebutuhan praktikum.

Menurut Abullah (2012), penggunaan KIT IPA dalam pembelajaran akan sangat

membantu siswa karena mata pelajaran ini berhubungan cara mencari tahu tentang

alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan penge-

tahuan berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga

merupakan proses penemuan. Penggunaan KIT IPA dalam proses pembelajaran

akan lebih menekankan pada pemberian pengalaman langsung pada siswa dengan

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara

ilmiah sehingga kehadiran KIT IPA dalam pembelajaran sangatlah penting.
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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengembangan KIT penentuan peng-

aruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif adalah desain penelitian dan

pengembangan (Research and Development/R&D). Desain penelitian dan pe-

ngembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan

suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat

dipertanggungjawabkan (Sukmadinata, 2011).

Desain R&D menurut Borg dan Gall (Sukmadinata, 2011) memiliki 10 langkah

yang disajikan pada Gambar 3 sebagai berikut:

Keterangan:
: Bagian yang sedang dilakukan
: Bagian selanjutnya

Gambar 3. Langkah-langkah R&D menurut Borg dan Gall (Sukmadinata, 2011)

Penelitian dan
pengumpulan data

Penyempurnaan
produk hasil uji

lapangan
Uji coba
lapangan

Revisi hasil uji
coba

Uji coba
lapangan awal

Pengembangan
draft awal

Perencanaan

Uji pelaksanaan
lapangan

Diseminasi dan
implementasi

Penyempurnaan
produk akhir
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Pada penelitian dan pengembangan KIT penentuan pengaruh katalis terhadap laju

reaksi secara kuantitatif hanya dilakukan sampai bagian revisi hasil uji coba.

Adapun kelima langkah tersebut sebagai berikut:

1. Penelitian dan pengumpulan data

Pada penelitian ini, bagian pertama yang dilakukan adalah penelitian dan pengum-

pulan data. Bagian penelitian dan pengumpulan data bertujuan untuk mengum-

pulkan data pendukung yang dapat memberikan informasi terkait situasi dan kon-

disi di lapangan dan sebagai acuan atau perbandingan dalam mengembangkan

produk. Pada bagian penelitian dan pengumpulan data terdiri atas dua langkah

yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. studi kepustakaan dan kurikulum

Studi kepustakaan dan kurikulum merupakan kajian untuk mempelajari konsep-

konsep atau teori-teori yang berkenaan dengan produk atau model yang akan di-

kembangkan. Selanjutnya, mengumpulkan data prihal langkah-langkah yang per-

lu dilakukan untuk membuat alat yang baik dan layak dengan mengikuti kriteria

pengembangan alat misalnya dilihat dari bahan alat yang mudah diperoleh, alat

mudah dioperasikan, mudah dibawa dan disimpan, alat yang tidak berbahaya

ketika digunakan dan yang terpenting adalah alat memiliki akurasi yang cukup

serta mudah dirakit.  Sebagaimana kita ketahui, alat penentuan laju reaksi sebe-

narnya telah ada namun masih terdapat kekurangan yaitu membutuhkan waktu

yang cukup lama saat alat dirangkai (secara waktu belum efisien), serta keterba-

tasan alat untuk dapat mengukur secara kuantitatif. Selanjutnya, hasil dari kajian

tersebut dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan produk.
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b. studi lapangan

Pada bagian studi lapangan dilaksanakan di SMA Negeri 6 Bandar Lampung,

SMA Negeri 1 Kota Agung, SMA Negeri 2 Kota Agung, dan SMA Negeri 1

Talang Padang. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data adalah pedo-

man wawancara dan kuesioner. Pedoman wawancara dilakukan terhadap satu

orang guru mata pelajaran kimia yang mengajar di kelas XI dan kuesioner dilaku-

kan terhadap 20 orang  siswa di setiap sekolah. Tujuan dilakukan wawancara ini

untuk memperoleh data mengenai alat penentuan pengaruh katalis terhadap laju

reaksi yang yang selama ini digunakan di sekolah tersebut sehingga dapat dilaku-

kan analisis kekuatan dan kelemahan terhadap alat penentuan pengaruh katalis ter-

hadap laju reaksi yang telah digunakan di beberapa sekolah tersebut. Selain itu,

pada bagian studi lapangan juga dilakukan analisis kekuatan dan kelemahan alat

penentuan laju reaksi yang sudah pernah dikembangkan selama ini.

2. Perencanaan

Setelah didapatkan data-data yang dibutuhkan dalam pengembangan alat penen-

tuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Bagian selanjutnya yaitu menentukan

bahan atau bentuk pada alat penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi yang

akan dikembangkan berdasarkan hasil analisis kekuatan dan kelemahan terhadap

alat penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi yang selama ini digunakan di

sekolah dan alat penentuan laju reaksi yang telah dikembangkan sampai saat ini.

Selain itu, pada bagian perencanaan juga menentukan aspek-aspek apa saja yang

digunakan oleh validator dalam menilai kelayakan alat penentuan pengaruh katalis

terhadap laju reaksi yang dikembangkan.
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3. Pengembangan draft awal

a. desain alat

Pada bagian pengembangan draft awal ini, hal yang pertama kali dilakukan adalah

mendesain KIT penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif

yang akan dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek keterkaitan dengan

bahan ajar, efisiensi pembuatan alat, kemudahan penggunaan alat, keamanan bagi

siswa dan ketahanan alat.

b. validasi desain

Setelah mendesain alat, kemudian hasil desain dibawa ke validator untuk divalida-

si. Validasi desain bertujuan untuk menilai kelayakan desain alat yang akan di-

kembangkan dengan mengacu aspek yang ingin dicapai.  Berdasarkan validasi

desain ini akan terdapat masukan-masukan dari validator jika terdapat kekurangan

terkait desain alat.

c. revisi desain alat

Jika masih terdapat kekurangan, maka dilakukan revisi terhadap desain KIT pe-

nentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif.  Setelah desain

divalidasi dan direvisi, maka didapatkan desain KIT penentuan pengaruh katalis

terhadap laju reaksi secara kuantitatif hasil revisi.

d. pengembangan alat

Bagian selanjutnya yaitu pengembangan KIT penentuan pengaruh katalis terhadap

laju reaksi secara kuantitatif berdasarkan hasil desain alat hasil revisi pada tahap

sebelumnya.
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e. validasi alat

Setelah alat dikembangkan, kemudian produk berupa KIT penentuan pengaruh

katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif dibawa ke validator untuk dilakukan

validasi produk. Validasi alat bertujuan untuk memperoleh pengakuan atau penge-

sahan kesesuaian dengan kebutuhan sehingga alat tersebut layak dan cocok digu-

nakan dalam pembelajaran. Validasi ini terdiri dari validasi keterkaitan dengan

bahan ajar, nilai pendidikan, ketahanan alat, efisiensi penggunaan alat, keamanan

bagi siswa dan ketepatan pengukuran.

f. revisi alat hasil validasi ahli

Setelah melakukan diskusi dengan validator pada bagian validasi desain, maka

akan dapat diketahui kelemahan dan kekurangan alat. Selanjutnya adalah melaku-

kan perbaikan terkait alat yang disesuaikan dengan masukan dari validator. Sete-

lah KIT penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif diper-

baiki, hasil alat yang telah dilakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi dari

validator kemudian dibawa untuk dikonsultasikan dengan dosen pembimbing.

g. uji keberfungsian

Selanjutnya, KIT penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantita-

tif yang telah divalidasi oleh validator dan telah direvisi kemudian dilakukan uji

keberfungsian. Uji keberfungsian bertujuan untuk mengetahui apakah setiap

komponen pada KIT penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuan-

titatif sudah dapat berfungsi dengan baik. Pada bagian ini, beberapa orang dari 10

mahasiswa melakukan demonstrasi, selanjutnya 10 orang mahasiswa tersebut me-

nilai keberfungsian setiap komponen alat.
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h. revisi hasil uji keberfungsian

Jika masih terdapat kekurangan berdasarkan hasil uji keberfungsian pada alat

maka KIT penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif dire-

visi. Setelah direvisi pada bagian uji keberfungsian maka dihasilkan KIT penen-

tuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif hasil revisi uji keber-

fungsian.

4. Uji coba lapangan awal

Selanjutnya, alat yang telah diuji dan direvisi pada uji keberfungsian, selanjutnya

dilakukan uji coba lapangan awal di SMA Negeri 6 Bandar Lampung.  Uji coba

ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui respon guru dan siswa terkait

pada alat yang dikembangkan. Alat ini diuji cobakan pada 10 siswa kelas XI dan

2 orang guru mata pelajaran kimia.

Pada bagian uji coba lapangan awal, guru dimintai respon terhadap kelayakan KIT

penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif yang dikem-

bangkan berdasarkan keterkaitan dengan bahan ajar, nilai pendidikan, ketahanan

alat, efisiensi penggunaan alat, keamanan bagi siswa dan ketepatan pengukuran.

Sedangkan, pada siswa diminta responnya terhadap keberfungsian komponen alat

yang dikembangkan. Kemudian, berdasarkan uji coba lapangan awal dihasilkan

saran perbaikan yang dapat menjadi acuan dalam merevisi produk KIT penentuan

pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif.
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5. Revisi hasil uji coba

Bagian selanjutnya yang merupakan bagian akhir dari penelitian ini yaitu revisi

hasil uji coba produk dan penyempurnaan KIT penentuan pengaruh katalis terha-

dap laju reaksi secara kuantitatif. Revisi meliputi aspek keterkaitan dengan ba-

han ajar, nilai pendidikan, ketahanan alat, efisiensi penggunaan alat, keamanan

bagi siswa dan ketepatan pengukuran.

Revisi juga dilakukan berdasarkan hasil respon siswa terhadap keberfungsian se-

tiap komponen KIT penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuan-

titatif. Kemudian, mengonsultasikan hasil revisi dengan dosen pembimbing. Ha-

sil revisi tersebut merupakan produk akhir dari pengembangan KIT penentuan

pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif.

B. Subyek dan Lokasi Penelitian

Subyek penelitian ini adalah pengembangan KIT penentuan pengaruh katalis ter-

hadap laju reaksi secara kuantitatif. Lokasi penelitian pada bagian penelitian dan

pengumpulan data yaitu di SMA Negeri 6 Bandar Lampung, SMA Negeri 1 Kota

Agung, SMA Negeri 2 Kota Agung, dan SMA Negeri 1 Talang Padang, sedang-

kan pada bagian uji coba lapangan awal dilaksanakan di SMA Negeri 6 Bandar

Lampung.

C. Sumber Data dan Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran kimia kelas XI, sis-

wa SMA kelas XI yang telah mendapatkan materi laju reaksi, mahasiswa, dan
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dosen. Data penelitian berupa skor jawaban dan data respon terhadap kuesioner

yang disebarkan. Data yang diperoleh pada bagian penelitian dan pengumpulan

data berupa skor jawaban terhadap kuesioner analisis kebutuhan yang diisi oleh 4

guru pengampu mata pelajaran kimia kelas XI dan 80 siswa yang tersebar di satu

SMA Negeri di kota Bandar Lampung dan tiga SMA Negeri di kabupaten Kota

Agung. Data pada bagian pengembangan adalah berupa skor jawaban terhadap

kuesioner yang diisi oleh dua orang validator prihal desain alat dan berupa skor

jawaban terhadap kuesioner yang diisi oleh dua orang validator prihal validasi

alat. Pada bagian ini juga didapatkan data skor jawaban terhadap kuesioner yang

diisi oleh 10 mahasiswa prihal keberfungsian alat. Pada bagian terakhir yaitu

bagian uji coba lapangan awal, data penelitian berupa skor jawaban dan data

respon berdasarkan kuesioner yang diisi oleh 2 guru pengampu mata pelajaran

kimia kelas XI dan 10 siswa SMA Negeri 6 Bandar Lampung.

D. Alur Pengembangan

Alur pelaksanaan penelitian ini terbagi atas tiga bagian diantaranya analisis kebu-

tuhan, pengembangan produk dan uji coba lapangan awal. Adapun alur pelaksa-

naan penelitian tersebut dijabarkan melalui gambar 4.
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Gambar 4. Alur pengembangan KIT penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara
kuantitatif
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E. Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpul-

kan data. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Instrumen pada penelitian dan pengumpulan data

a. instrumen analisis kebutuhan untuk guru

Instrumen ini berupa pedoman wawancara disusun untuk mengetahui alat penen-

tuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi yang selama ini digunakan oleh guru.

Selain itu, instrumen ini bertujuan untuk mengetahui kriteria alat yang diharapkan

dapat memenuhi kebutuhan siswa sehingga dapat sebagai masukan terhadap pe-

ngembangan alat penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi.

b. instrumen analisis kebutuhan untuk siswa

Instrumen ini berupa kuesioner yang disusun untuk mengetahui alat penentuan

pengaruh katalis terhadap laju reaksi yang selama ini digunakan oleh siswa dan

meminta masukan dari siswa mengenai kriteria alat yang dapat memenuhi kebu-

tuhan siswa sehingga dapat sebagai masukan terhadap pengembangan alat penen-

tuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi.

2. Instrumen pada pengembangan draft awal

a. instrumen validasi desain

Instrumen ini berupa kuesioner yang berisikan beberapa aspek kelayakan desain

KIT penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif yang di-

kembangkan.  Aspek kelayakan desain terdiri atas aspek keterkaitan dengan bahan
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ajar, efisiensi pembuatan alat, efisiensi penggunaan alat, keamanan bagi siswa

serta ketahanan.  Pada aspek keterkaitan dengan bahan ajar yaitu untuk mengeta-

hui apakah desain alat sudah sesuai dengan konsep pengaruh katalis terhadap laju

reaksi dan apakah komponen penyusun alat menggunakan bahan yang memudah-

kan pengamatan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif.  Pada

aspek efisiensi pembuatan alat yaitu untuk mengetahui apakah komponen penyu-

sun alat menggunakan bahan yang mudah diperoleh dan apakah biaya pembuatan

alat relatif terjangkau.

Pada aspek efisiensi penggunaan alat yaitu untuk mengetahui apakah alat yang

dikembangkan mudah untuk disimpan serta apakah alat yang dikembangkan mu-

dah untuk dibawa/dipindahkan. Pada aspek keamanan yaitu untuk mengetahui

apakah alat yang dikembangkan sudah meminimalisir kemungkinan bahaya yang

akan terjadi pada siswa dan apakah komponen penyusun alat menggunakan bahan

yang tidak bereaksi dengan zat-zat kimia yang akan digunakan.  Terakhir, pada

aspek ketahanan yaitu untuk mengetahui apakah alat yang dikembangkan tahan

terhadap perubahan lingkungan (suhu, cahaya matahari, kelembapan, air).

b. instrumen validasi alat

Pada instrumen ini berupa kuesioner yang berisikan beberapa aspek kelayakan alat

KIT penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif yang di-

kembangkan.  Aspek kelayakan pada validasi alat terdiri dari keterkaitan dengan

bahan ajar, nilai pendidikan, ketahanan alat, efisiensi penggunaan alat, keamanan

bagi siswa dan ketepatan pengukuran.  Aspek keterkaitan dengan bahan ajar yaitu

untuk mengetahui apakah konsep yang diajarkan dengan menggunakan alat yang
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dikembangkan telah sesuai dengan kurikulum dan pengembangannya dan untuk

mengetahui apakah alat yang dikembangkan dapat memenuhi kompetensi dasar

keterampilan yaitu KD 4.7 serta untuk mengetahui apakah alat yang dikembang-

kan dapat menjelaskan fenomena pengaruh katalis terhadap laju reaksi.

Pada aspek kebernilaian pendidikan yaitu untuk mengetahui apakah alat yang

akan dikembangkan sesuai dengan perkembangan intelektual siswa, dapat me-

ningkatkan kompetensi siswa pada materi pengaruh katalis terhadap laju reaksi

serta apakah alat yang dikembangkan dapat menuntut siswa untuk bekerja sama

dalam kegiatan praktikum. Pada aspek ketahanan yaitu untuk mengetahui apakah

alat yang dikembangkan tahan terhadap perubahan lingkungan (suhu, cahaya ma-

tahari, kelembapan dan air), sehingga hasil pengukuran tidak akan mengalami

penyimpangan, walaupun sering digunakan serta alat mudah dalam perawatan.

Pada aspek efisiensi penggunaan alat yaitu untuk mengetahui apakah alat yang di-

kembangkan mudah digunakan dan mudah dibawa dan disimpan, sehingga dapat

menghemat waktu praktikum dan masalah keterbatasan waktu pembelajaran dapat

teratasi. Pada aspek keamanan yaitu untuk mengetahui apakah konstruksi alat

yang dikembangkan aman bagi siswa (tidak mudah menimbulkan kecelakaan pada

siswa). Aspek ketepatan pengukuran yaitu untuk mengetahui keberhasilan pengu-

kuran alat yang dikembangkan dapat membuktikan dekomposisi H2O2 adalah orde

pertama terhadap konsentrasi H2O2.

c. instrumen uji keberfungsian

Instrumen pada uji keberfungsian berbentuk kuesioner yang berisi apakah setiap

komponen-komponen pada alat dapat berfungsi dengan baik.
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3. Instrumen pada uji coba lapangan awal

a. instrumen pada respon guru

Instrumen ini berupa kuesioner yang di dalamnya terdapat pernyataan-pernyataan

untuk menilai kelayakan KIT penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi se-

cara kuantitatif.  Beberapa aspek kelayakan yang akan dinilai oleh guru terdiri dari

aspek keterkaitan dengan bahan ajar, nilai pendidikan, ketahanan alat, efisiensi

penggunaan alat, keamanan bagi siswa dan ketepatan pengukuran.

b. instrumen pada respon siswa

Instrumen ini berupa kuesioner yang akan dinilai oleh siswa mengenai keberfung-

sian setiap komponen-komponen KIT penentuan pengaruh katalis terhadap laju

reaksi secara kuantitatif.

Baik pada kuesioner respon guru dan respon siswa juga dilengkapi dengan kolom

komentar yang dimaksudkan memberikan ruang kepada guru dan siswa bila ter-

dapat masukan untuk bahan pertimbangan perbaikan KIT penentuan pengaruh

katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan

kuesioner.  Pada bagian penelitian dan pengumpulan data yaitu pada bagian studi

pendahuluan menggunakan pedoman wawancara dan kuesioner. Pada bagian

validasi desain, validasi alat, uji keberfungsian dan pada uji coba lapangan awal,
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teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yaitu berupa jawaban Ya dan

Tidak serta ditanggapi dengan memberi saran pada kolom yang telah disediakan.

Validasi desain alat dilakukan dengan menunjukkan gambar desain alat, deskripsi

desain alat serta rincian setiap komponen desain alat, kemudian meminta validator

untuk mengisi kuesioner validasi. Selanjunya, pada saat validasi alat dilakukan

dengan menunjukkan video percobaan dengan alat penentuan pengaruh katalis

terhadap laju reaksi yang dikembangkan, deskripsi alat, serta menunjukkan KIT

penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif dan meminta

validator untuk mengisi kuesioner validasi. Pada uji keberfungsian, pengumpulan

data dilakukan dengan memberikan KIT penentuan pengaruh katalis terhadap laju

reaksi secara kuantitatif kepada mahasiswa yang akan mendemonstrasikan alat,

kemudian meminta mahasiswa untuk mengisi kuesioner keberfungsian alat. Pada

bagian terakhir yaitu uji coba lapangan awal, pengumpulan data dilakukan dengan

memberikan alat kepada guru dan siswa. Kemudian, siswa melakukan demonstra-

si dengan menggunakan KIT penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi se-

cara kuantitatif . Selanjutnya, meminta guru dan siswa mengisi kuesioner yang

telah disediakan.

G. Teknik Analisis Data

1. Teknik analisis data hasil wawancara

Adapun kegiatan dalam teknik analisis data wawancara analisis kebutuhan guru

dilakukan dengan cara:

a. mengklasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan jawaban berdasarkan

pertanyaan wawancara.
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b. melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan untuk

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban ber-

dasarkan pertanyaan wawancara dan banyaknya sampel.

c. menghitung persentase jawaban guru, bertujuan untuk melihat besarnya per-

sentase setiap jawaban dari pertanyaan sehingga data yang diperoleh dapat di-

analisis sebagai temuan.  rumus yang digunakan untuk menghitung persen-

tase jawaban responden setiap item adalah sebagai berikut:

(Sudjana, 2005)

Keterangan : = Persentase pilihan jawaban-i

= Jumlah responden yang menjawab jawaban-i

= Jumlah seluruh responden

d. Menjelaskan hasil presentasi jawaban responden dalam bentuk deskriptif

naratif.

2. Teknik analisis data kuesioner

Kuesioner yang akan diolah pada penelitian ini adalah kuesioner untuk analisis

kebutuhan siswa, kuesioner validasi desain dan validasi alat, kuesioner uji keber-

fungsian, kuesioner respon guru serta kuesioner respon siswa. Kegiatan dalam

teknik analisis data kuesioner KIT penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi

secara kuantitatif dilakukan dengan cara:

a. mengklasifikasikan data, bertujuan untuk mengelompokkan jawaban berda-

sarkan pertanyaan kuesioner.

b. melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan untuk

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban ber-

dasarkan pertanyaan kuesioner dan banyaknya responden (pengisi kuesioner).
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c. menghitung frekuensi jawaban, bertujuan untuk memberikan informasi ten-

tang kecenderungan jawaban yang banyak dipilih responden dalam setiap

pernyataan pada kuesioner, pedoman penskoran berdasarkan skala Guttman

dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pedoman penskoran pengisian jawaban pada kuesioner

No Pilihan Jawaban Skor
1 Ya 1
2 Tidak 0

d. menghitung persentase jawaban, bertujuan untuk melihat besarnya persentase

setiap jawaban dari pertanyaan sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis

sebagai temuan.  Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase jawab-

an responden setiap item adalah sebagai berikut:

(Sudjana, 2005)

Keterangan : = Persentase jawaban pernyataan ke-i pada kuesioner

= Jumlah skor jawaban total

= Skor maksimum yang diharapkan

e. menghitung rata-rata persentase jawaban setiap kuesioner untuk mengetahui

aspek keterkaitan dengan bahan ajar, nilai pendidikan, ketahanan alat, efisiensi

penggunaan alat, keamanan bagi siswa dan ketepatan pengukuran pada KIT

penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif dengan

rumus sebagai berikut:

(Sudjana, 2005)

Keterangan : = Rata-rata persentase jawaban pertanyaan pada

kuesioner

%100%  
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= Jumlah persentase jawaban pertanyaan total pada

kuesioner
= jumlah pertanyaan pada kuesioner.

f. menafsirkan persentase jawaban kuesioner secara keseluruhan yang ditunjuk-

kan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tafsiran persentase kuesioner

Persentase Kriteria
80,1%-100% Sangat tinggi
60,1%-80% Tinggi
40,1%-60% Sedang
20,1%-40% Rendah
0,0%-20% Sangat rendah

(Arikunto, 2010)

 inX%

n



V.  KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Desain KIT penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif

dinyatakan sangat tinggi baik pada aspek keterkaitan dengan bahan ajar, ke-

mudahan pembuatan alat, efisiensi penggunaan alat, keamanan dan ketahanan

alat sehingga alat valid dan layak digunakan dalam proses pembelajaran

2. KIT penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif dinya-

takan sangat tinggi baik pada aspek keterkaitan dengan bahan ajar, nilai pen-

didikan, ketahanan alat, efisiensi penggunaan alat, keamanan bagi siswa dan

ketepatan pengukuran sehingga alat valid dan layak digunakan dalam proses

pembelajaran

3. Berdasarkan uji keberfungsian komponen KIT penentuan pengaruh katalis

terhadap laju reaksi secara kuantitatif yang dilakukan oleh mahasiswa dinya-

takan sangat tinggi sehingga alat valid dan layak digunakan dalam proses

pembelajaran

4. Berdasarkan respon guru terhadap aspek kelayakan KIT penentuan pengaruh

katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif dinyatakan sangat tinggi baik

pada aspek keterkaitan dengan bahan ajar, nilai pendidikan, ketahanan alat,
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efisiensi penggunaan alat, keamanan bagi siswa dan ketepatan pengukuran

sehingga alat valid dan layak digunakan dalam proses pembelajaran

5. Berdasarkan respon siswa terhadap keberfungsian komponen KIT penentuan

pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif dinyatakan sangat

tinggi, sehingga alat valid dan layak digunakan dalam proses pembelajaran

6. Faktor pendukung selama proses pengembangan KIT penentuan pengaruh ka-

talis terhadap laju reaksi secara kuantitatif yaitu dalam proses pembuatan alat

yang tergolong mudah dilakukan dan komponen dari alat yang tidak sulit di-

cari, selain itu adanya kerjasama yang baik antara guru dan siswa dengan pe-

neliti sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar.

7. Tidak terdapat kendala yang berarti selama proses pengembangan KIT penen-

tuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi secara kuantitatif

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, saran yang diajukan peniliti adalah

sebagai berikut:

a. Perlu pengembangan lebih lanjut pada KIT penentuan pengaruh katalis terha-

dap laju reaksi secara kuantitatif agar alat yang dikembangkan dapat diguna-

kan pada proses pembelajaran penentuan pengaruh katalis terhadap laju reaksi

secara layak dan meluas
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