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MOTTO 

 

 

 

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi 

berusahalah menjadi manusia yang berguna 

 ~ Einstein 

 

 

Selama matahari terbit dari timur dan terbenam di 

barat, semua kegiatan pasti akan ada akhirnya 

*KOMANDO* 

 

 

“ Hidup hampa pengalaman = mati hidup-hidup “ 

(fitroh dn) 
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ABSTRAKSI 

 

PENGARUH MEDIA FILM EDUKASI KIMIA BERWAWASAN 

INTEGRASI ISLAM-SAINS PADA MATERI REAKSI KIMIA UNTUK 

SMP/MTs KELAS VII TERHADAP MOTIVASI DAN PRESTASI 

BELAJAR PESERTA DIDIK DI MTsN SUMBER AGUNG KECAMATAN 

JETIS KABUPATEN BANTUL 

 

Oleh: 

Fitroh Dwi Nugroho 

NIM.08670058 

 

Dosen Pembimbing :  

1. Imelda Fajriati, M.Si 

2. Asih Widi Wisudawati, M.Pd 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh penggunaan media 

film edukasi kimia berwawasan Integrasi Islam-Sains terhadap motivasi belajar 

peserta didik di MTsN Sumber Agung. Selain itu juga bertujuan untuk 

mengetahui perbedaan pengaruh penggunaan media film edukasi kimia 

berwawasan Integrasi Islam-Sains terhadap prestasi belajar peserta didik di MTsN 

Sumber Agung. 

 Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian eksperimen (quasi 

eksperimental) yang menggunakan produk media pembelajaran hasil karya Mega 

Lia Yuslita Dewi. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII 

MTsN Sumber Agung Jetis yang terdiri dari 4 kelas dan 2 kelas diantaranya 

digunakan sebagai sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive 

sampling. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media pembelajaran film 

edukasi kimia berwawasan Integrasi Islam-Sains, sedangkan variabel terikatnya 

adalah motivasi dan prestasi belajar peserta didik. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah: tes dan angket. Instrumen yang digunakan adalah soal 

pilihan ganda dan angket motivasi. Sedangkan teknik analisis data untuk menguji 

hipotesis ini adalah uji non parametrik U Mann-Whitney. 

 Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi pada motivasi belajar peserta 

didik sebesar 0,028 sehingga Ha diterima yaitu terdapat perbedaan pengaruh 

penggunaan media film edukasi kimia berwawasan Integrasi Islam-Sains terhadap 

motivasi belajar peserta didik di MTsN Sumber Agung. Sedangkan  pada prestasi 

belajar di dapat signifikansi 0,002 sehingga Ha diterima, yaitu terdapat perbedaan 

pengaruh penggunaan media film edukasi kimia berwawasan Integrasi Islam-

Sains terhadap prestasi belajar peserta didik di MTsN Sumber Agung. 

 

Kata Kunci: Film edukasi kimia, Motivasi Belajar, Prestasi Belajar, Uji Coba 

Produk 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Persaingan dalam era globalisasi yang semakin berat, terutama dalam 

mencari lapangan pekerjaan menuntut manusia untuk mengembangkan potensi 

yang dimilikinya. Pendidikan pun menjadi suatu kebutuhan yang sangat primer 

pada diri manusia. Hal itu sesuai dengan UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 3 dimana pendidikan bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Sistem Pendidikan Agama Islam di Indonesia telah mengalami banyak 

perkembangan dewasa ini. Banyak penemuan-penemuan dalam bidang sains yang 

dilandasi oleh Alquran dan Hadist. Salah satu contohnya adalah yang berhubung 

dengan asal usul kejadian alam. Dalam surah al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman 

“Apakah orang-orang kafir tidak melihat bahwa sesungguhnya langit dan bumi 

pada asalnya adalah bercantum sebagai satu, kemudian Kami pisahkan kedua-

duanya”. Sesuai dengan ayat ini, di dalam al-Jamik li Ahkamil Quran, Imam 

Qartubi meriwayatkan : “Ibn Abbas, al-Hasan, `Atha, ad-Dahhak dan Qatadah 

berkata: “Ayat ini bermaksud kedua-dua langit dan bumi pada asalnya adalah satu 

yang melekat lagi bercantum, kemudian Allah SWT pisahkan di antara kedua-

duanya dan dijadikan antara kedua-duanya udara”. Pandangan ini sejalan dengan 

teori kejadian alam yang diterima pada hari ini yaitu teori `Big Bang‟.  
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Menurut Abdullah (2003:114) dalam perspektif Islam, tidak ada 

keterpisahan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama. Integrasi Islam-sains 

tersebut dapat diaplikasikan termasuk pada ilmu kimia. Dalam pembelajaran 

kimia diharapkan tidak hanya menyampaikan informasi berupa materi  pelajaran 

kimia saja, tetapi juga sangat dianjurkan untuk mengaitkan ilmu kimia dengan 

ilmu agama. 

 Reaksi kimia merupakan salah satu materi ilmu kimia yang telah ada 

dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang diajarkan di Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). Materi reaksi kimia 

merupakan suatu materi yang bersifat abstrak. Keilmuannya bersentuhan langsung 

dengan kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, untuk mempelajarinya perlu 

pembelajaran yang menyenangkan guna mencapai Kompetensi Dasar (KD) dan 

tujuan pembelajaran. Salah satu faktor yang dapat mendukung tercapainya 

kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran adalah media pembelajaran yang 

digunakan dalam pembelajaran.  

 Pemakaian media pembelajaran yang bervariasi dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, meningkatkan 

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi 

pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan 

penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Media pembelajaran selain 

membangkitkan motivasi dan prestasi siswa, juga dapat membantu siswa 

meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya. Hal 
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ini berarti penggunaan media belajar yang tepat dan bervariasi secara tidak 

langsung dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik ( Hamalik, 1986 :57 ). 

Film edukasi kimia berwawasan Integrasi Islam-Sains yang dikembangkan 

oleh Mega Lia Lusfita Dewi adalah salah satu media pembelajaran yang oleh 

reviewer dinilai layak dan sangat baik dengan skor 76,00 dari skor maksimal ideal 

90 dan persentase keidealan sebesar 84,44 %. Film edukasi ini juga mendapat 

respon positif dari peserta didik sebesar 91,67 %. Berdasarkan penilaian dan 

respon tersebut, maka film edukasi ini layak digunakan sebagai salah satu media 

belajar penunjang pada materi reaksi kimia untuk SMP/MTs kelas VII.Tetapi 

produk pengembangan ini baru teruji sebatas oleh validasi reviewer saja. Maka 

dari itu produk ini belum diujikan di sekolah sebagai media pembelajaran. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang  pengaruh 

penggunaan media film edukasi kimia berwawasan Integrasi Islam-Sains materi 

pokok reaksi kimia bagi peserta didik SMP/MTs kelas VII semester gasal oleh 

skripsi Mega Lia Lusfita Dewi terhadap motivasi dan prestasi belajar peserta didik 

di MTsN Sumber Agung Bantul. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat di identifikasi 

masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan pengaruh penggunaan media film edukasi kimia 

berwawasan Integrasi Islam-Sains terhadap motivasi belajar peserta didik di 

MTsN Sumber Agung? 
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2. Apakah terdapat perbedaan pengaruh penggunaan media film edukasi kimia 

berwawasan Integrasi Islam-Sainsterhadap prestasi belajar peserta didik di 

MTsN Sumber Agung? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh penggunaan media film edukasi kimia 

berwawasan Integrasi Islam-Sains terhadap motivasi belajar peserta didik di 

MTsN Sumber Agung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh penggunaan media film edukasi kimia 

berwawasan Integrasi Islam-Sains terhadap prestasi belajar peserta didik di 

MTsN Sumber Agung. 

 

D. Manfaat Penelitian. 

Berdasarkan penelitian ini, maka diharapkan hasil penelitian dapat 

bermanfaat secara : 

 

1. Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian penelitian yang 

relevan oleh para peneliti yang lain, baik yang berkaitan dengan penelitian 

lanjutan yang bersifat mengembangkan maupun penelitian sejenis yang 

bersifat memperluas sebagai pelengkap kajian pustaka. 
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2. Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak yang terlibat dalam pembelajaran IPA SMP/MTs baik peserta didik, 

guru, penulis maupun lembaga. 

a. Menjadikan pembelajaran lebih menarik/menyenangkan serta mudah 

diterima dan dimengerti oleh peserta didik yang pada akhirnya dapat 

mempengaruhi motivasi dan prestasi belajar peserta didik. 

b. Sebagai bahan pertimbangan oleh pendidik dalam mengunakan media 

film edukasi kimia berwawasan Integrasi Islam-Sains, sehingga 

pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. 

c. Sebagai pertimbangan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data hasil pada pembahasan, 

maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Ada perbedaan pengaruh penggunaan media film edukasi kimia 

berwawasan integrasi Islam-Sains terhadap motivasi peserta didik MTsN 

Sumber Agung Jetis. 

2. Ada perbedaan pengaruh penggunaan media film edukasi kimia 

berwawasan integrasi Islam-Sains terhadap prestasi peserta didik MTsN 

Sumber Agung Jetis. 

 

B. KETERBATASAN PENELITIAN 

Dalam melaksanakan penelitian, tidak semuanya dapat berjalan seperti apa 

yang telah direncanakan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Dalam proses pembelajaran ketika pemutaran film dan video cahaya 

ruangan terlalu terang, sehingga saat pemutaran film dan video gambar 

pada layar LCD terlihat kurang jelas. 

2. Pada saat proses pembelajaran listrik di lingkungan sekolah sempat padam, 

sehingga waktu pembelajaran dimundurkan sebentar hingga akhirnya 

listrik menyala lagi. 
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C. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa hal 

yang diharapkan dapat diimplementasikan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan pengambilan kebijakan pendidikan sebagai berikut. 

1. Guru IPA kimia dapat menggunakan media film edukasi kimia berwawasan 

integrasi Islam-Sains dalam kegiatan pembelajaran untuk membantu peserta 

didik memahami materi pembelajaran. 

2. Pihak sekolah hendaknya mengadakan sosialisasi terkait pengoptimalan 

penggunaan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya teknologi dan 

multimedia agar pembelajaran lebih bervariasi dan tujuan pembelajaran 

dapat tercapai secara maksimal. 

3. Bagi rekan-rekan mahasiswa diharapkan dapat melakukan penelitian yang 

serupa, yaitu penelitian eksperimen yang menggunakan produk alumni agar 

produk yang telah dibuat lebih bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di 

Indonesia. 
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LAMPIRAN 1 

PRA PENELITIAN 
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Lampiran 1.1 
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SOAL REAKSI KIMIA 

 

Nama   :   

Kelas/NIS  : 

 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada 

pilihan jawaban a, b, c, atau d! 

 

1. Suatu zat dapat mengalami perubahan karena pemanasan. Jika perubahan 

tersebut menghasilkan jenis zat baru maka disebut perubahan …. 

a. fisika 

b. sementara 

c. kimia 

d. wujud 

2.  Peristiwa berikut ini adalah reaksi kimia yang menimbulkan perubahan 

warna, yaitu …. 

a. beras dimasak menjadi nasi 

b. air diuraikan menjadi H2 dan O2 

c. kue basi yang berlendir 

d. kain hitam dijemur menjadi abu-abu 

3.  Sayuran segar sering disimpan dalam lemari es agar tidak cepat 

membusuk. Pembusukan sayuran segar tergolong perubahan .... 

a. suhu 

b. kimia  

c. fisika 

d. wujud  

4.  Ketika seorang ibu mengupas buah apel, dalam waktu yang tidak lama 

daging buah apel menjadi cokelat. Maka kegiatan ini dapat menunjukkan 

.... 

a. reaksi kimia dapat menghasilkan gas 

b. reaksi kimia dapat menghasilkan endapan 

c. reaksi kimia dapat mengubah warna 

d. reaksi kimia dapat mengubah suhu zat 

Lampiran 1.2 



70 
 

5. Jika gamping dimasukkan dalam air terjadi gelembung dan tempatnya 

terasa panas. Peristiwa ini merupakan suatu bukti bahwa perubahan 

kimia ditandai dengan .... 

a. terbentuknya endapan 

b. terjadi perubahan warna 

c. terjadi perubahan massa 

d. terjadi kenaikan suhu 

6. Proses dibawah ini yang tergolong reaksi kimia adalah .... 

a. pencairan lilin 

b. pembusukan makanan 

c. peleburan emas 

d. pembuatan garam dari air laut 

7. Jika gamping dimasukkan dalam air terjadi gelembung dan tempatnya 

terasa 

panas. Peristiwa ini merupakan suatu bukti bahwa perubahan kimia 

ditandai 

dengan .... 

a. terbentuknya endapan 

b. terjadi perubahan warna 

c. terjadi perubahan massa 

d. terjadi kenaikan suhu 

 

8. Berikut adalah ciri-ciri reaksi kimia, kecuali .... 

a. pembentukan gas 

b. perubahan volume 

c. perubahan warna 

d. perubahan suhu 
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9. Berikut ini yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan 

reaksi, kecuali .... 

a. menaikan suhu 

b. menambahkan katalis 

c. menambahkan inhibitor 

d. memperluas permukaan sentuh 

  10. Contoh perubahan kimia adalah .... 

a. kertas terbakar 

b. es mencair 

c. lilin meleleh 

d. garam larut dalam air 

11. Perubahan fisis adalah perubahan yang bersifat .... 

a. sementara 

b. tetap 

c. lunak 

d. tak tentu 

12. Jika suhu reaksi dinaikkan, maka akan terjadi .... 

a. reaksi berlangsung lebih lambat 

b. pergerakan partikel zat semakin lambat 

c. kadar zat meningkat 

d. pergerakan partikel zat semakin cepat 

   13. Faktor yang tidak mempengaruhi kecepatan reaksi kimia adalah .... 

a. warna zat 

b. kadar zat 

c. sifat zat 

d. ukuran partikel zat 

14. Reaksi kimia yang disertai dengan terbentuknya gas adalah reaksi antara …. 

a. karbit dengan air 

b. soda kue dengan cuka 

c. larutan perak nitrat dengan larutan natrium klorida 

d. larutan kalium kromat dengan larutan asam sulfat 
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15. Zat-zat yang bereaksi disebut .... 

a. reaktan  

c. reaksi 

b. produk 

d. Pereaksi 

16. Berikut merupakan ciri–ciri terjadinya suatu reaksi kimia, kecuali …. 

a. terbentuknya gas 

b. terbentuknya endapan 

c. tidak ada perubahan suhu 

d. terjadinya perubahan warna 

17. Ketika uang logam direaksikan dengan asam cuka, reaksi kimia apa yang 

terjadi .... 

a. perubahan suhu 

b. perubahan warna 

c. terbentuk gas 

d. perubahan massa 

18. Reaksi yang dilakukan pada suhu 50°C akan lebih cepat daripada suhu 

40°C. Hal ini berarti faktor yang memengaruhi reaksi kimia adalah .... 

a. ukuran partikel reaktan 

b. faktor zat yang direaksikannya 

c. penggunaan alat ukur termometer 

d. faktor suhu 

19. Kertas dibakar merupakan perubahan .... 

a. fisis  

b. wujud 

c. kimia  

d. bentuk 

20. Pada suatu percobaan diperoleh hasil pengamatan sebagai berikut. 

1)Setelah dicampur terbentuk endapan dan terjadi perubahan warna. 

2)Timbul gelembung gas dan terjadi perubahan suhu. 
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Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, perubahan yang terjadi merupakan  

perubahan …. 

a. kimia  

b. fisika 

c. biologi 

d. massa 

 

 

KUNCI JAWABAN SOAL  

1. C   

2. D 

3. B 

4. C 

5. B 

6. D 

7. B 

8. C 

9. A 

10. D 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

11. B 

12.A 

13.B 

14.C 

15. A 

16. B 

17. C 

18. D 

19. C 

20. A 
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LAMPIRAN 2 

SAAT PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

 

 

Nama Sekolah   : MTsN SUMBER AGUNG 

Mata Pelajaran   : IPA   

Kelas/Semester  : VII 

Pokok Bahasan : Reaksi kimia 

Tahun Ajaran  : 2012/2013 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

 

A. Standar Kompetensi   

4. Memahami berbagai sifat dalam perubahan fisika dan kimia. 

 

B. Kompetensi Dasar   

4.4.Mengidentifikasi terjadinya reaksi kimia melalui percobaan sederhana. 

 

C. Indikator Pembelajaran  

Setealah mempelajari materi ini diharapkan peserda didik dapat : 

    1. Menyebutkan ciri-ciri reaksi kimia. 

  2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi kimia. 

  3. Menjelaskan reaksi kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan peserta didik dapat:  

    1. Menyebutkan ciri-ciri reaksi kimia. 

  2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi kimia. 

  3. Menjelaskan reaksi kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

Lampiran 2.1 



81 

 

 

 

 

E. Materi Ajar  

 

a) Sifat Fisika dan Sifat Kimia 

Zat diidentifikasi dari sifat-sifatnya dan susunannya. Warna, titik 

leleh, titik didih, dan kerapatan merupakan sifat-sifat fisika. Sifat fisika 

(physical property) dapat diukur dan diamati tanpa mengubah susunan 

atau identitas suatu zat. Sebagai contoh, kita dapat mengukur titik leleh 

es dengan memanaskan es balok dan mencatat suhunya ketika es berubah 

menjadi air. Air berbeda dengan es hanya dari penampilan nya dan tidak 

dari susunannya, sehingga perubahan itu merupakan perubahan fisika; 

kita dapat membekukan air untuk mendapatkan esnya kembali. Jadi titik 

leleh suatu zat adalah sifat fisika. Demikian pula, ketika mengatakan 

bahwa gas helium lebih ringan dibandingkan udara, kita sedang berbicara 

sifat fisika ( Reymond Chang.2003:9). 

Di sisi lain, pertanyaan “ Gas hidrogen terbakar dalam gas 

oksigen menghasilkan air” menggambarkan salah satu sifat kimia 

(chemical property) hidrogen karena untuk mengamati sifat ini, kita 

harus malakukan perubahan kimia, yang dalam kasus ini adalah 

pembakaran. Sesudah perubahan zat-zat awalnya, yaitu gas hidrogen dan 

gas oksigen akan menghilang dan senyawa secara kimia berbeda yaitu air 

akan menggantikannya. Kita tidak dapat memperoleh kembali hidrogen 



82 

 

dan oksigen dari air dengan perubahan fisika seperti pendidihan atau 

pembekuan (Reymond Chang.2013:9). 

Reaksi kimia (chemical reaction), yaitu suatu proses di mana zat 

(atau senyawa) diubah menjadi satu atau lebih senyawa baru. Untuk 

berkomunikasi satu sama lain tentang reaksi kimia, para kimiawan 

menggunakan cara standar untuk menggambarkan reaksi tersebut malalui 

persamaan kimia. Persamaan kimia (chemical equation) menggunakan 

lambang kimia untuk menunjukkan apa yang terjadi saat reaksi kimia 

berlangsung (Raymond Chang.2003:70). 

Reaktan                        Produk 

Reaktan yaitu material awal dalam reaksi kimia. Sedangkan produk yaitu 

subtansi yang terbentuk sebagai hasil dari suatu reaksi kimia. 

 

Petrucci (1987: 97) menyatakan bahwa reaksi kimia adalah “suatu 

proses di mana zat-zat baru, yaitu hasil reaksi, terbentuk dari beberapa 

zat aslinya, yang disebut pereaksi”. Contoh perubahan kimia dalam 

kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada peristiwa kayu yang terbakar. 

Akan muncul zat baru berupa asap dan abu.  

b) Ciri-ciri Terjadinya Reaksi Kimia 

Bagaimana ciri-ciri terjadinya reaksi kimia? Berikut ini ciri-cirinya: 

1) Menimbulkan Gas 

Reaksi kimia yang menghasilkan gas, contohnya terdapat pada reaksi: 

CH3COOH(aq)+ NaHCO3(l)          CH3COONa(s)+ H2O(aq) + CO2(g) 
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2) Terjadi Perubahan Suhu 

Reaksi kimia ada yang menyerap panas dan ada juga yang 

melepaskan panas. Penyerapan atau pelepasan panas oleh suatu reaksi 

kimia dapat menimbulkan perubahan suhu pada lingkungan di sekitar 

tempat terjadinya reaksi tersebut. Jika reaksi kimia tersebut menyerap 

panas, maka suhu di lingkungan sekitarnya akan menurun (menjadi lebih 

dingin). Reaksi kimia yang menyerap panas dinamakan reaksi endoterm. 

Sebaliknya, jika reaksi kimia tersebut melepaskan panas, maka suhu di 

lingkungan sekitarnya akan meningkat (lebih panas). Reaksi kimia yang 

melepaskan panas dinamakan reaksi eksoterm. contohnya kapur tohor 

dimasukkan ke dalam air mengakibatkan suhu zat akan naik. 

CaO (s) + 2H2O (l)                Ca(OH)2 (aq) + H2 (g)  

 

3). Terjadi Perubahan Warna 

Suatu reaksi kimia dapat menyebabkan terjadinya perubahan 

warna pada zat-zat yang bereaksi. Contoh reaksi kimia yang 

menyebabkan perubahan warna pada zat-zat yang bereaksi adalah reaksi 

antara larutan FeCl3 (warna coklat) dengan larutan KSCN (tidak 

berwarna). Jika larutan FeCl3 diteteskan ke dalam larutan KSCN, maka 

akan terjadi perubahan warna menjadi merah muda. 

  FeCl3 (aq) + KSCN(aq)        Fe(SCN)
2+

 (aq)  + KCl (aq) 
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4). Timbul Endapan 

        Ca
+2

 + 2HCO3 (aq)          CaCO3 (s) (kerak) + H2CO3 (aq) 

  Pembentukan endapan pada suatu reaksi kimia didasarkan pada 

kenyataan bahwa tidak semua materi larut dalam air. Jika materi hasil 

reaksi tidak dapat larut dalam air, maka hasil reaksi tersebut akan 

mengendap. Beberapa senyawa yang tidak larut dalam air adalah AgCl, 

CaCl2, AgBr, garam karbonat (CaCO3, BaCO3), garam posfat atau 

Ca3(PO4)2, dan senyawa sulfida (H2S, FeS, MgS).  

c)  Faktor yang Mempengaruhi Kecepatan Reaksi Kimia 

Cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi 

adalah sifat zat, ukuran partikel zat, kadar zat yang bereaksi, suhu reaksi, 

dan proses pengadukan. 

1. Sifat Zat 

Suatu zat memiliki sifat fisika dan sifat kimia tertentu. Jika zat 

tersebut mengalami reaksi kimia, maka sifat dari zat tersebut akan 

mempengaruhi kecepatan reaksi kimianya. Contohnya, kertas lebih 

mudah terbakar bila dibandingkan dengan kayu. Oleh karena itu, ketika 

kertas dan kayu dalam jumlah yang sama banyak dibakar dalam waktu 

yang bersamaan, maka kertas akan lebih cepat habis. 

2. Ukuran Partikel Zat 

Makin kecil ukuran partikel zat yang bereaksi, maka kecepatan 

reaksinya akan makin cepat. Sebaliknya, jika ukuran partikel zat makin 
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besar, maka reaksinya akan berlangsung lebih lambat. Oleh karena itu, 

agar reaksi berlangsung lebih cepat, maka ukuran partikel zat harus 

dibuat menjadi lebih kecil. Cara yang dapat dilakukan untuk 

memperkecil ukuran partikel zat adalah menumbuk atau mengiris zat 

tersebut. 

3. Kadar Zat yang Bereaksi 

Makin besar kadar zat yang bereaksi, maka reaksi akan berlangsung 

makin cepat. Hal ini terjadi karena makin besar kadar zat tersebut, maka 

makin banyak partikel yang terkandung di dalamnya. Sehingga, peristiwa 

tumbukan antarpartikel zat tersebut makin sering. Akibatnya, reaksi akan 

makin cepat berlangsung. 

4. Suhu Reaksi 

Reaksi kimia akan berlangsung lebih cepat dalam suhu yang tinggi. Jika 

suhu dinaikkan, maka pergerakan partikel materi akan makin cepat. 

Akibatnya, peristiwa tumbukan antarpartikel materi akan makin sering 

dan reaksi akan berlangsung makin cepat. 

5. Pengadukan 

Proses pengadukan dapat meningkatkan pergerakan partikel 

materi. Dengan meningkatnya pergerakan partikel materi, maka peristiwa 

tumbukan antarpartikel materi pun akan makin sering. Dengan begitu, 

reaksi kimia akan berlangsung makin cepat. Oleh karena itu, agar reaksi 

kimia berlangsung lebih cepat, maka zat-zat yang bereaksi harus diaduk 

atau dikocok. 
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F. Model Pembelajaran     : Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) 

Pendekatan Pembelajaran     : Tekstual 

Metode Pembelajaran     : 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

   

Kegiatan Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 

Pendahuluan

n 

 

 Guru memberi salam pembuka 

Dengan mengucapkan 

Assalamu’alaikum wr,wb dan 

selamt pagi 

 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yaitu : 

1. Menyebutkan ciri-ciri reaksi 

kimia. 

  2. Menjelaskan faktor-faktor 

yang mempengaruhi kecepatan 

reaksi kimia. 

  3. Menjelaskan reaksi kimia 

yang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari. 

  

 Siswa menjawab 

salam 

 

 

 

 Siswa 

mendengarkan 

dan 

memperhatikan 

penjelasan guru. 

10 menit 

Inti  Eksplorasi 

 Guru meminta peserta didik 

untuk membaca dan 

mempelajari materi reaksi 

kimia 

 Guru menyampaikan materi 

reaksi kimia mengenai  

1. Ciri-ciri reaksi kimia : 

 Terjadinya 

perunahan suhu 

 Terjadinya 

 

 Siswa membaca 

buku IPA 

mengenai reaksi 

kimia 

 

 Siswa 

memperhatikan 

dengan seksama 
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perubahan warna 

 Terbentuk endapan 

 Menghasilkan gas 

 

2. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecepatan 

reaksi kimia : 

 Suhu 

 Katalis 

 Luas permukaan 

zat 

 

3. Contohreaksi kimia dalam 

kehidupan sehari-hari 

 Kertas putih yang 

dibakar 

 Sayuran dalam 

lemari es 

 Reaksi antara asam 

cuka dengan soda 

kue 

 

 

Elaborasi    
 Guru membimbing siswa 

untuk menuju ruang 

multimedia dengan tertib 

 

 

 Guru memberikan penjelasan 

tentang film edukasi kimia 

pada materi reaksi kimia. 

dalam hal ini sebelum film 

diputarkan guru menjelaskan 

bahwa film ini akan 

menjelaskan materi reaksi 

kimia dengan diperankan oleh 

beberapa aktor. 

 

 

 

 Guru memutarkan film 

edukasi kimia dan 

mempersilahkan siswa untuk 

menyaksikan dan memcatat 

hal-hal yang penting dalam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa dengan 

tertib menuju ke 

ruang 

multimedia 

 

 Siswa 

memperhatikan 

dengan seksama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa menonton 

film dan 

mencatat hal-hal 

penting 

 

 

 

70 menit 
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film tersebut 

 

Konfirmasi 

 Guru memberikan kesempatan 

siswa untuk bertanya hal-hal 

yang belum dipahami  terkait 

dengan materi dan film yang 

telah disampaikan 

 

 Guru memberikan soal untuk 

mengukur pemahaman siswa. 

guru membagikan soal post 

test yang telah di siapkan 

sebelumnya oleh observer. 

 

 

 Siswa bertanya  

 

 

 

 

 

 Siswa 

mengerjakan soal 

yang telah 

siapkan 

Penutup  Guru dan peserta didik 

membuat kesimpulan bersama 

mengenai materi hari ini. 

Kesimpulannya yaitu : 

 Reaksi kimia merupakan 

perubahan yang 

menghasilkan zat baru 

 Reaksi kimia ditandai 

dengan beberapa ciri, 

yaitu: pembentukan gas, 

pembentukan 

endapan,perubahan warna, 

dan perubahan suhu 

 Kecepatan reaksi kimia 

dipengaruhi oleh beberapa 

faktorm yaitu : suhu 

reaksi, konsentrasi 

pereaksi, luas permukaan 

sentuh, dan katalis. 

 Bererapa contoh reaksi 

kimia dalam kehidupan 

sehari-hari diantaranya 

yaitu: pembusukan 

makanan, terbentuknya gas 

pada reaksi asam cuka 

dengan soda kue,kertas 

putih yang dibakar 

menjadi arang. 

 Guru menutup pelajaran 

dengan memotivasi siswa agar 

rajin membaca dan belajar. 

Dan mengakhiri dengan salam 

 Siswa dan guru 

membuat 

kesimpulan 

tentang materi 

yang telah 

dipelajari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa menjawab 

salam 

10 menit 
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H. Sumber dan Media Pembelajaran  

a. Sumber Belajar  

 Lutfi.2004.IPA Kimia SMP dan MTs Jilid 1 untik kelas VII. 

Jakarta : ESIS Penerbit Erlangga. 

 Puspita Diana,Iip Rohima. 2009. IPA Terpadu untuk   

SMP/MTs Kelas VII. Jakarta : Pusat Pembukuan Departemen 

Pendidikan 

b. Media Pembelajaran 

 Film edukasi kimia berwawasan islam sains materi pokok 

Reaksi kimia Karya Mega Lia Lusfita Dewi . 

 Video reaksi kimia 

 LCD,Proyektor 

 

I. PENILAIAN 

1. Kognitif     

Teknik  : Ujian 

Bentuk  : Pilihan ganda. 

Instrumen : terlampir 

 

                                              

 Mengetahui 

 

 

 

Guru Mata Pelajaran  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

 

 

Nama Sekolah   : MTsN SUMBER AGUNG 

Mata Pelajaran   : IPA   

Kelas/Semester  : VII 

Pokok Bahasan : Reaksi kimia 

Tahun Ajaran  : 2012/2013 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

 

A. Standar Kompetensi   

4. Memahami berbagai sifat dalam perubahan fisika dan kimia. 

 

B. Kompetensi Dasar   

4.5.Mengidentifikasi terjadinya reaksi kimia melalui percobaan sederhana. 

 

C. Indikator Pembelajaran  

Setealah mempelajari materi ini diharapkan peserda didik dapat : 

    1. Menyebutkan ciri-ciri reaksi kimia. 

  2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi kimia. 

  3. Menjelaskan reaksi kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

   

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan peserta didik dapat:  

    1. Menyebutkan ciri-ciri reaksi kimia. 

  2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi kimia. 

  3. Menjelaskan reaksi kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

Lampiran 2.2 
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E. Materi Ajar  

 

a. Sifat Fisika dan Sifat Kimia 

Zat diidentifikasi dari sifat-sifatnya dan susunannya. Warna, titik 

leleh, titik didih, dan kerapatan merupakan sifat-sifat fisika. Sifat fisika 

(physical property) dapat diukur dan diamati tanpa mengubah susunan 

atau identitas suatu zat. Sebagai contoh, kita dapat mengukur titik leleh 

es dengan memanaskan es balok dan mencatat suhunya ketika es berubah 

menjadi air. Air berbeda dengan es hanya dari penampilan nya dan tidak 

dari susunannya, sehingga perubahan itu merupakan perubahan fisika; 

kita dapat membekukan air untuk mendapatkan esnya kembali. Jadi titik 

leleh suatu zat adalah sifat fisika. Demikian pula, ketika mengatakan 

bahwa gas helium lebih ringan dibandingkan udara, kita sedang berbicara 

sifat fisika ( Reymond Chang.2003:9). 

Di sisi lain, pertanyaan “ Gas hidrogen terbakar dalam gas 

oksigen menghasilkan air” menggambarkan salah satu sifat kimia 

(chemical property) hidrogen karena untuk mengamati sifat ini, kita 

harus malakukan perubahan kimia, yang dalam kasus ini adalah 

pembakaran. Sesudah perubahan zat-zat awalnya, yaitu gas hidrogen dan 

gas oksigen akan menghilang dan senyawa secara kimia berbeda yaitu air 

akan menggantikannya. Kita tidak dapat memperoleh kembali hidrogen 

dan oksigen dari air dengan perubahan fisika seperti pendidihan atau 

pembekuan (Reymond Chang.2013:9). 
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Reaksi kimia (chemical reaction), yaitu suatu proses di mana zat 

(atau senyawa) diubah menjadi satu atau lebih senyawa baru. Untuk 

berkomunikasi satu sama lain tentang reaksi kimia, para kimiawan 

menggunakan cara standar untuk menggambarkan reaksi tersebut malalui 

persamaan kimia. Persamaan kimia (chemical equation) menggunakan 

lambang kimia untuk menunjukkan apa yang terjadi saat reaksi kimia 

berlangsung (Raymond Chang.2003:70). 

Reaktan                        Produk 

Reaktan yaitu material awal dalam reaksi kimia. Sedangkan produk yaitu 

subtansi yang terbentuk sebagai hasil dari suatu reaksi kimia. 

 

Petrucci (1987: 97) menyatakan bahwa reaksi kimia adalah “suatu 

proses di mana zat-zat baru, yaitu hasil reaksi, terbentuk dari beberapa 

zat aslinya, yang disebut pereaksi”. Contoh perubahan kimia dalam 

kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada peristiwa kayu yang terbakar. 

Akan muncul zat baru berupa asap dan abu.  

b. Ciri-ciri Terjadinya Reaksi Kimia 

Bagaimana ciri-ciri terjadinya reaksi kimia? Berikut ini ciri-cirinya: 

1) Menimbulkan Gas 

Reaksi kimia yang menghasilkan gas, contohnya terdapat pada reaksi: 

CH3COOH(aq)+ NaHCO3(l)          CH3COONa(s)+ H2O(aq) + CO2(g) 

3) Terjadi Perubahan Suhu 
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Reaksi kimia ada yang menyerap panas dan ada juga yang 

melepaskan panas. Penyerapan atau pelepasan panas oleh suatu reaksi 

kimia dapat menimbulkan perubahan suhu pada lingkungan di sekitar 

tempat terjadinya reaksi tersebut. Jika reaksi kimia tersebut menyerap 

panas, maka suhu di lingkungan sekitarnya akan menurun (menjadi lebih 

dingin). Reaksi kimia yang menyerap panas dinamakan reaksi endoterm. 

Sebaliknya, jika reaksi kimia tersebut melepaskan panas, maka suhu di 

lingkungan sekitarnya akan meningkat (lebih panas). Reaksi kimia yang 

melepaskan panas dinamakan reaksi eksoterm. contohnya kapur tohor 

dimasukkan ke dalam air mengakibatkan suhu zat akan naik. 

CaO (s) + 2H2O (l)                Ca(OH)2 (aq) + H2 (g)  

3). Terjadi Perubahan Warna 

Suatu reaksi kimia dapat menyebabkan terjadinya perubahan 

warna pada zat-zat yang bereaksi. Contoh reaksi kimia yang 

menyebabkan perubahan warna pada zat-zat yang bereaksi adalah reaksi 

antara larutan FeCl3 (warna coklat) dengan larutan KSCN (tidak 

berwarna). Jika larutan FeCl3 diteteskan ke dalam larutan KSCN, maka 

akan terjadi perubahan warna menjadi merah muda. 

  FeCl3 (aq) + KSCN(aq)        Fe(SCN)
2+

 (aq)  + KCl (aq)
 

4). Timbul Endapan 

        Ca
+2

 + 2HCO3 (aq)          CaCO3 (s) (kerak) + H2CO3 (aq) 

  Pembentukan endapan pada suatu reaksi kimia didasarkan pada 

kenyataan bahwa tidak semua materi larut dalam air. Jika materi hasil 
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reaksi tidak dapat larut dalam air, maka hasil reaksi tersebut akan 

mengendap. Beberapa senyawa yang tidak larut dalam air adalah AgCl, 

CaCl2, AgBr, garam karbonat (CaCO3, BaCO3), garam posfat atau 

Ca3(PO4)2, dan senyawa sulfida (H2S, FeS, MgS).  

c.  Faktor yang Mempengaruhi Kecepatan Reaksi Kimia 

Cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi 

adalah sifat zat, ukuran partikel zat, kadar zat yang bereaksi, suhu reaksi, 

dan proses pengadukan. 

1. Sifat Zat 

Suatu zat memiliki sifat fisika dan sifat kimia tertentu. Jika zat 

tersebut mengalami reaksi kimia, maka sifat dari zat tersebut akan 

mempengaruhi kecepatan reaksi kimianya. Contohnya, kertas lebih 

mudah terbakar bila dibandingkan dengan kayu. Oleh karena itu, ketika 

kertas dan kayu dalam jumlah yang sama banyak dibakar dalam waktu 

yang bersamaan, maka kertas akan lebih cepat habis. 

2. Ukuran Partikel Zat 

Makin kecil ukuran partikel zat yang bereaksi, maka kecepatan 

reaksinya akan makin cepat. Sebaliknya, jika ukuran partikel zat makin 

besar, maka reaksinya akan berlangsung lebih lambat. Oleh karena itu, 

agar reaksi berlangsung lebih cepat, maka ukuran partikel zat harus 

dibuat menjadi lebih kecil. Cara yang dapat dilakukan untuk 
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memperkecil ukuran partikel zat adalah menumbuk atau mengiris zat 

tersebut. 

3. Kadar Zat yang Bereaksi 

Makin besar kadar zat yang bereaksi, maka reaksi akan berlangsung 

makin cepat. Hal ini terjadi karena makin besar kadar zat tersebut, maka 

makin banyak partikel yang terkandung di dalamnya. Sehingga, peristiwa 

tumbukan antarpartikel zat tersebut makin sering. Akibatnya, reaksi akan 

makin cepat berlangsung. 

4. Suhu Reaksi 

Reaksi kimia akan berlangsung lebih cepat dalam suhu yang tinggi. Jika 

suhu dinaikkan, maka pergerakan partikel materi akan makin cepat. 

Akibatnya, peristiwa tumbukan antarpartikel materi akan makin sering 

dan reaksi akan berlangsung makin cepat. 

5. Pengadukan 

Proses pengadukan dapat meningkatkan pergerakan partikel 

materi. Dengan meningkatnya pergerakan partikel materi, maka peristiwa 

tumbukan antarpartikel materi pun akan makin sering. Dengan begitu, 

reaksi kimia akan berlangsung makin cepat. Oleh karena itu, agar reaksi 

kimia berlangsung lebih cepat, maka zat-zat yang bereaksi harus diaduk 

atau dikocok. 
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F. Model Pembelajaran     : Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) 

Pendekatan Pembelajaran     : Tekstual 

Metode Pembelajaran     : 

3. Ceramah 

4. Tanya jawab 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

   

Kegiatan Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 

Pendahuluan

n 

 

 Guru memberi salam pembuka 

Dengan mengucapkan 

Assalamu’alaikum wr,wb dan 

selamt pagi 

 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yaitu : 

1. Menyebutkan ciri-ciri reaksi 

kimia. 

  2. Menjelaskan faktor-faktor 

yang mempengaruhi kecepatan 

reaksi kimia. 

  3. Menjelaskan reaksi kimia 

yang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari. 

  

 Siswa menjawab 

salam 

 

 

 

 Siswa 

mendengarkan 

dan 

memperhatikan 

penjelasan guru. 

10 menit 

Inti  Eksplorasi 

 Guru meminta peserta didik 

untuk membaca dan 

mempelajari materi reaksi 

kimia 

 Guru menyampaikan materi 

reaksi kimia mengenai  

4. Ciri-ciri reaksi kimia : 

 Terjadinya 

perunahan suhu 

 Terjadinya 

perubahan warna 

 Terbentuk endapan 

 

 Siswa membaca 

buku IPA 

mengenai reaksi 

kimia 

 

 Siswa 

memperhatikan 

dengan seksama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 menit 
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 Menghasilkan gas 

 

5. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecepatan 

reaksi kimia : 

 Suhu 

 Katalis 

 Luas permukaan 

zat 

 

6. Contohreaksi kimia dalam 

kehidupan sehari-hari 

 Kertas putih yang 

dibakar 

 Sayuran dalam 

lemari es 

 Reaksi antara asam 

cuka dengan soda 

kue 

 

 

Elaborasi    
 Guru membimbing siswa 

untuk menuju ruang 

multimedia dengan tertib 

 

 

 Guru memberikan penjelasan 

tentang vidoe kimia pada 

materi reaksi kimia. 

dalam hal ini sebelum video 

diputarkan guru menjelaskan 

bahwa video ini akan 

menjelaskan materi reaksi 

kimia dan contohnya 

 

 

 

 Guru memutarkan video kimia 

dan mempersilahkan siswa 

untuk menyaksikan dan 

memcatat hal-hal yang penting 

dalam video tersebut 

 

Konfirmasi 

 Guru memberikan kesempatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa dengan 

tertib menuju ke 

ruang 

multimedia 

 

 Siswa 

memperhatikan 

dengan seksama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa menonton 

video dan 

mencatat hal-hal 

penting 
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siswa untuk bertanya hal-hal 

yang belum dipahami  terkait 

dengan materi dan videoyang 

telah disampaikan 

 

 Guru memberikan soal untuk 

mengukur pemahaman siswa. 

guru membagikan soal post 

test yang telah di siapkan 

sebelumnya oleh observer. 

 Siswa bertanya  

 

 

 

 

 

 Siswa 

mengerjakan soal 

yang telah 

siapkan 

Penutup  Guru dan peserta didik 

membuat kesimpulan bersama 

mengenai materi hari ini. 

Kesimpulannya yaitu : 

 Reaksi kimia merupakan 

perubahan yang 

menghasilkan zat baru 

 Reaksi kimia ditandai 

dengan beberapa ciri, 

yaitu: pembentukan gas, 

pembentukan 

endapan,perubahan warna, 

dan perubahan suhu 

 Kecepatan reaksi kimia 

dipengaruhi oleh beberapa 

faktorm yaitu : suhu 

reaksi, konsentrasi 

pereaksi, luas permukaan 

sentuh, dan katalis. 

 Bererapa contoh reaksi 

kimia dalam kehidupan 

sehari-hari diantaranya 

yaitu: pembusukan 

makanan, terbentuknya gas 

pada reaksi asam cuka 

dengan soda kue,kertas 

putih yang dibakar 

menjadi arang. 

 

 Guru menutup pelajaran 

dengan memotivasi siswa agar 

rajin membaca dan belajar. 

Dan mengakhiri dengan salam 

 Siswa dan guru 

membuat 

kesimpulan 

tentang materi 

yang telah 

dipelajari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa menjawab 

salam 

10 e

ni

t 
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H. Sumber dan Media Pembelajaran  

c. Sumber Belajar  

 Lutfi.2004.IPA Kimia SMP dan MTs Jilid 1 untik kelas VII. 

Jakarta : ESIS Penerbit Erlangga. 

 Puspita Diana,Iip Rohima. 2009. IPA Terpadu untuk   

SMP/MTs Kelas VII. Jakarta : Pusat Pembukuan Departemen 

Pendidikan 

d. Media Pembelajaran 

 Film edukasi kimia berwawasan islam sains materi pokok 

Reaksi kimia Karya Mega Lia Lusfita Dewi . 

 Video reaksi kimia 

 LCD,Proyektor 

 

d. PENILAIAN 

2. Kognitif     

Teknik  : Ujian 

Bentuk  : Pilihan ganda. 

Instrumen : terlampir 

 

 

 

 

Mengetahui 

 

 

 

Guru Mata Pelajaran  
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SOAL PRETEST REAKSI KIMIA 

 

Nama   :   

Kelas/NIS  : 

 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada 

pilihan jawaban a, b, c, atau d! 

 

1 . Proses dibawah ini yang tergolong reaksi kimia adalah .... 

a. pencairan lilin 

b. pembusukan makanan 

c. peleburan emas 

d. pembuatan garam dari air laut 

2.  Peristiwa berikut ini adalah reaksi kimia yang menimbulkan perubahan      

warna, yaitu …. 

a. beras dimasak menjadi nasi 

b. air diuraikan menjadi H2 dan O2 

c. kue basi yang berlendir 

d. kain hitam dijemur menjadi abu-abu 

3.  Sayuran segar sering disimpan dalam lemari es agar tidak cepat 

membusuk. Pembusukan sayuran segar tergolong perubahan .... 

a. suhu 

b. kimia  

c. fisika 

d. wujud  

4. Suatu zat dapat mengalami perubahan karena pemanasan. Jika perubahan 

tersebut menghasilkan jenis zat baru maka disebut perubahan …. 

a. fisika 

b. sementara 

Lampiran 2.3 
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c. kimia 

d. wujud 

5.  Jika suhu reaksi dinaikkan, maka akan terjadi .... 

a. reaksi berlangsung lebih lambat 

b. pergerakan partikel zat semakin lambat 

c. kadar zat meningkat 

d. pergerakan partikel zat semakin cepat 

6. Contoh perubahan kimia adalah .... 

a. kertas terbakar 

b. es mencair 

c. lilin meleleh 

d. garam larut dalam air 

7. Berikut ini yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan 

reaksi, kecuali .... 

a. menaikan suhu 

b. menambahkan katalis 

c. menambahkan inhibitor 

d. memperluas permukaan sentuh 

  8. Berikut adalah ciri-ciri reaksi kimia, kecuali .... 

a. pembentukan gas 

b. perubahan volume 

c. perubahan warna 

d. perubahan suhu 

9. Kertas dibakar merupakan perubahan .... 

a. fisis  

b. wujud 

c. kimia  

d. bentuk 

   10. Faktor yang tidak mempengaruhi kecepatan reaksi kimia adalah .... 

a. warna zat 
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b. kadar zat 

c. sifat zat 

d. ukuran partikel zat 

11. Ketika uang logam direaksikan dengan asam cuka, reaksi kimia apa yang 

terjadi .... 

a. perubahan suhu 

b. perubahan warna 

c. terbentuk gas 

d. perubahan massa  

12.Berikut merupakan ciri–ciri terjadinya suatu reaksi kimia, kecuali …. 

a. terbentuknya gas 

b. terbentuknya endapan 

c. tidak ada perubahan suhu 

d. terjadinya perubahan warna 

13.Reaksi kimia yang disertai dengan terbentuknya gas adalah reaksi 

antara…. 

a. karbit dengan air 

b. soda kue dengan cuka 

c. larutan perak nitrat dengan larutan natrium klorida 

d. larutan kalium kromat dengan larutan asam sulfat 

14. Jika gamping dimasukkan dalam air terjadi gelembung dan tempatnya 

terasa panas. Peristiwa ini merupakan suatu bukti bahwa perubahan 

kimia ditandai dengan .... 

a. terbentuknya endapan 

b. terjadi perubahan warna 

c. terjadi perubahan massa 

d. terjadi kenaikan suhu 
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15. Pada suatu percobaan diperoleh hasil pengamatan sebagai berikut. 

1)Setelah dicampur terbentuk endapan dan terjadi perubahan warna. 

2)Timbul gelembung gas dan terjadi perubahan suhu. 

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, perubahan yang terjadi merupakan  

perubahan …. 

a. kimia  

b. fisika 

c. biologi 

d. massa 

 

KUNCI JAWABAN SOAL PRETEST 

1. B 

2. D 

3. B 

4. C 

5. D 

6. A 

7. C 

8. B 

9. C 

10.A 

11.B 

12.C 

13. B 

14. D 

15. A 
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SOAL POSTEST REAKSI KIMIA 

 

Nama   :   

Kelas/NIS  : 

 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada 

pilihan jawaban a, b, c, atau d! 

 

1. Suatu zat dapat mengalami perubahan karena pemanasan. Jika perubahan 

tersebut menghasilkan jenis zat baru maka disebut perubahan …. 

a. fisika 

b. sementara 

c. kimia 

d. wujud 

2.  Peristiwa berikut ini adalah reaksi kimia yang menimbulkan perubahan 

warna, yaitu …. 

a. beras dimasak menjadi nasi 

b. air diuraikan menjadi H2 dan O2 

c. kue basi yang berlendir 

d. kain hitam dijemur menjadi abu-abu 

3.  Sayuran segar sering disimpan dalam lemari es agar tidak cepat 

membusuk. Pembusukan sayuran segar tergolong perubahan .... 

a. suhu 

b. kimia  

c. fisika 

d. wujud  

4. Proses dibawah ini yang tergolong reaksi kimia adalah .... 

a. pencairan lilin 

b. pembusukan makanan 

c. peleburan emas 

d. pembuatan garam dari air laut 
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5. Jika gamping dimasukkan dalam air terjadi gelembung dan tempatnya 

terasa panas. Peristiwa ini merupakan suatu bukti bahwa perubahan kimia 

ditandai dengan .... 

a. terbentuknya endapan 

b. terjadi perubahan warna 

c. terjadi perubahan massa 

d. terjadi kenaikan suhu 

6. Berikut adalah ciri-ciri reaksi kimia, kecuali .... 

a. pembentukan gas 

b. perubahan volume 

c. perubahan warna 

d. perubahan suhu 

7. Berikut ini yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan 

reaksi, kecuali .... 

a. menaikan suhu 

b. menambahkan katalis 

c. menambahkan inhibitor 

d. memperluas permukaan sentuh 

  8. Contoh perubahan kimia adalah .... 

e. kertas terbakar 

f. es mencair 

g. lilin meleleh 

h. garam larut dalam air 

9. Jika suhu reaksi dinaikkan, maka akan terjadi .... 

e. reaksi berlangsung lebih lambat 

f. pergerakan partikel zat semakin lambat 

g. kadar zat meningkat 

h. pergerakan partikel zat semakin cepat 

   10. Faktor yang tidak mempengaruhi kecepatan reaksi kimia adalah .... 

a. warna zat 

b. kadar zat 
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c. sifat zat 

d. ukuran partikel zat 

11. Reaksi kimia yang disertai dengan terbentuknya gas adalah reaksi  

antara …. 

a. karbit dengan air 

b. soda kue dengan cuka 

c. larutan perak nitrat dengan larutan natrium klorida 

d. larutan kalium kromat dengan larutan asam sulfat 

12.Berikut merupakan ciri–ciri terjadinya suatu reaksi kimia, kecuali …. 

a. terbentuknya gas 

b. terbentuknya endapan 

c. tidak ada perubahan suhu 

d. terjadinya perubahan warna 

13. Ketika uang logam direaksikan dengan asam cuka, reaksi kimia apa yang 

terjadi .... 

a. perubahan suhu 

b. perubahan warna 

c. terbentuk gas 

d. perubahan massa 

14. Kertas dibakar merupakan perubahan .... 

a. fisis  

b. wujud 

c. kimia  

d. bentuk 

15. Pada suatu percobaan diperoleh hasil pengamatan sebagai berikut. 

1) Setelah dicampur terbentuk endapan dan terjadi perubahan warna. 

2) Timbul gelembung gas dan terjadi perubahan suhu. 

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, perubahan yang terjadi merupakan  

perubahan …. 

a. kimia  

b. fisika 
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c. biologi 

d. massa 

 

KUNCI JAWABAN SOAL POSTTEST 

1. C 

2. D 

3. B 

4. B 

5. D 

6. B 

7. C 

8. A 

9. D 

10.A 

11.B 

12.C 

13. B 

14. C 

15. A 
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Kisi-kisi Instrumen Prestasi Belajar 

 

No Indikator Jenjang Kemampuan 

dan nomor soal 

Jumlah 

C1 C2 C3 C4 

1 Menyebutkan ciri-ciri reaksi kimia 6 

 

1 

12 

15 

  4 

2 Menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecepatan reaksi 

kimia 

 3 

7 

9 

10 

11 

  5 

3 Menjelaskan reaksi kimia yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

  2 

4 

5 

8 

13 

14 

 6 

Jumlah 1 8 6  15 
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LEMBAR SKALA MOTIVASI BELAJAR PESERTA DIDIK 

 

Petunjuk pengisian: 

1. Tulislah nama pada tempat yang telah disediakan. 

2. Berilah tanda centang () pada kolom jawaban yang Anda pilih sesuai 

dengan pendapat Anda. 

3. Jawablah dengan jujur sesuai hati nurani Anda dan objektif. 

4. Jawaban Anda dijamin kerahasiannya dan tidak berpengaruh pada nilai 

Anda. 

5. Keterangan jawaban: 

S : Setuju 

RR  : Ragu-Ragu 

TS : Tidak Setuju 

NO PERNYATAAN S RR TS 

1. Saya merasa senang ketika belajar IPA (Kimia) 

menggunakan media audio visual 

   

2. Saya selalu antusias dalam mengikuti pelajaran 

IPA (Kimia) dengan media audio visual  

   

3. 

 

Saya tidak dapat merasakan bahwa media audio 

visual dapat membantu saya dalam belajar 

   

4. Saya dapat memperhatikan materi pelajaran IPA 

(Kimia) melalui media audio visual yang 

disampaikan oleh guru  

   

5. Saya lebih fokus jika pembelajaran IPA (Kimia) 

menggunakan media audio visual 

   

6. Saya merasa bahwa materi pelajaran IPA (Kimia)   

lebih menarik jika menggunakan media audio 

visual  

   

7. Saya dapat dengan mudah mengingat materi 

pelajaran IPA (Kimia) ketika belajar menggunakan 

media audio visual 

   

Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NIS : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Kelas : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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8. Saya lebih aktif ketika pembelajaran IPA (Kimia) 

diiringi dengan media audio visual 

   

9. Saya lebih terfokus pada saat pembelajaran IPA 

(Kimia) menggunakan  media audio visual  

   

10. Belajar dengan media audio visual bagi saya tidak 

menambah semangat dalam belajar IPA (Kimia) 

   

11. Saya dapat menikmati pelajaran IPA (Kimia) 

dengan media audio visual 

   

12. Saya merasa belajar menggunakan media audio 

visual dapat menurunkan rasa tegang saat belajar 

   

13. Belajar IPA (Kimia) menggunakan media audio 

visual dapat menambah konsentrasi belajar saya 

   

14. Saya tidak dapat belajar IPA (Kimia) lebih lama 

jika dalam pembelajaran menggunakan media 

audio visual 

   

15. Pembelajaran IPA (Kimia) dengan menerapkan 

pemanfaatan media audio visual mengasyikkan 

   

16. Pembelajaran IPA (Kimia) dengan media audio 

visual  menambah motivasi belajar saya 

   

17. Saya lebih suka belajar menggunakan media audio 

visual karena bagi saya dapat meningkatkan 

semangat belajar IPA (Kimia) 

   

18. Terkadang saya merasa terganggu ketika proses 

pembelajaran IPA (Kimia)  menggunakan media 

audio visual 

   

19. Saya lebih giat ketika pelajaran IPA (Kimia) 

menggunakan media audio visual 

  

 

 

20. Saya merasakan perubahan yang baik dalam diri 

saya ketika belajar menggunakan media audio 

visual 
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             Kisi-kisi Skala Angket Motivasi Belajar IPA Kimia  

No Aspek No. Pernyataan Jumlah 

Positif Negatif 

1 Rasa senang 1,7 14 3 

 

 

2 Minat dan perhatian  5,9,12,13 - 4 

3 Antusiasme 

 

2 3 2 

4 Keaktifan dan 

semangat 

8,16,19 10,18 5 

5 Rasa ketertarikan 4,6,11,17,20,15 

 

- 6 

Jumlah 16 4 20 
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Data Nilai Pretest dan Postest 

Kelas Eksperimen 

NAMA NILAI PRETES NILAI POSTTEST 
ABUYA RIZKI FAUZAN  46 33 
ADITYA DHEVA KRISNAMUKTI  53 20 
ANDHIKA EDI ATMOKO  46 53 
ANGGRA SETYOWATI 40 86 
ANNISA ISYAHDIRA 
RAMADHANI  60 66 
BAYU RAMADHAN  60 60 
CAHYO WAHYU WIJANARKO  53 73 
DANU ALKINDI  40 80 
DERI RAHMAD SANTOSO  33 66 
DEVIK SETIYO WATI  40 66 
DIAN SAADAH  46 86 
ERIKA NURYANTI  60 53 
FEBI KARTIKASARI  40 53 
HERU NUGROHO  33 60 
ILHAM WAHYUDI 53 73 
INDRI SULISTIYANI  60 73 
LISTYA NUR FAIQOH  66 46 
MUHAMMAD MUCHLIS  33 66 
NAOMI HERAWATI 
MABIKAFOLLA  33 66 
NINING SAPUTRI 40 80 
NURAINI  46 86 
NURFATUROCHMAN 40 73 
QURROTU AINI  66 66 
RADEN RIZALDI MAHENDRA  33 73 
RIFKI ROCHMAD KHOIRU  60 66 
RIFQI HUDA MUZAKKI  60 66 
RINA NUR CAHYANA  40 66 
RINI NUR CAHYANI 33 86 
RIZKI AMINULLOH 40 60 
ROLANIKO E B 60 60 
SERLIN NOVAYANTI 20 73 
THOMAS ADE NOVRI  46 66 
WISNU RIANTO  40 73 
YUSINTA SEPTIANI  33 60 
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Data Nilai Pretest dan Postest 

Kelas Kontrol 

NAMA 
NILAI 

PRETEST 
NILAI 

POSTEST 
ALIF CAHYO NUGROHO  33 26 
ANGGA DEDY PRABOWO  40 53 
ANYSA WIGUNA  33 46 
DANANG SETIAWAN  46 53 
DESI DWI CAHYANI  33 46 
DIAN KUSUMAWATI  26 66 
EDIT KUMARA  26 40 
EKA FIBRIANTI  60 66 
EKA NURUL KHASANAH  40 60 
ERLIN NOR ALFIANSI 26 73 
FAUZAN BURHANUDIN  33 60 
IGA JULIA DAMAYANTI  53 33 
ILHAM ANGGITA WIBISONO  

13 53 
IRKHAM NUR  46 66 
MIRA ISTIQOMAH  26 73 
MOHAMMAD RIZKY HANAFI 

36 40 
MUHAMMAD ANDI WIBOWO  

33 66 
MUHAMMAD ASROFI  13 40  
MUHAMMAD NURIL HUDA 46 60 
NANDIKA VEGA  20 60 
NOFAT ISPRIANTO 40 46 
NUR WIDIYONO  40 53 
OKTA PURWANTI  20 60 
PEBRI N0R YADI 20  46  
RENO DWI SAPUTRA  60 33 
RIA YULIANTI 40 60 
RIDWAN FAKHRUDIN 
FAKHRIYANTO 60 46 
RIZAL APRILIYANTO 66 40 
RIZKA NURI ISTIKANAH 60 86 
TAUFIK HIDAYAT  40 66 
ULVA MEGA ARISTA  60 86 
WIDYA KINTAN PERMATA 
SARI  46 33 
YOLANDA PUTRI  66 86 
YUDHA RUSTANTO  73 40 
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Data Nilai Motivasi 

Kelas Eksperimen 

NAMA Skor 
ABUYA RIZKI FAUZAN 52 
ADITYA DHEVA KRISNAMUKTI 52 
ANDHIKA EDI ATMOKO 53 
ANGGRA SETYOWATI 59 
ANNISA ISYAHDIRA RAMADHANI 58 
BAYU RAMADHAN 55 
CAHYO WAHYU WIJANARKO 60 
DANU ALKINDI 53 
DERI RAHMAD SANTOSO 51 
DEVIK SETIYO WATI 46 
DIAN SAADAH 52 
ERIKA NURYANTI 54 
FEBI KARTIKASARI 45 
HERU NUGROHO 53 
ILHAM WAHYUDI 55 
INDRI SULISTIYANI 90 
LISTYA NUR FAIQOH 54 
MUHAMMAD MUCHLIS 54 
NAOMI HERAWATI MABIKAFOLLA 60 
NINING SAPUTRI 51 
NURAINI 59 
NURFATUROCHMAN 58 
QURROTU AINI 58 
RADEN RIZALDI MAHENDRA 49 
RIFKI ROCHMAD KHOIRU 55 
RIFQI HUDA MUZAKKI 50 
RINA NUR CAHYANA 60 
RINI NUR CAHYANI 60 
RIZKI AMINULLOH 54 
ROLANIKO E B 54 
SERLIN NOVAYANTI 58 
THOMAS ADE NOVRI 54 
WISNU RIANTO 54 
YUSINTA SEPTIANI 45 
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Data Nilai Motivasi 

Kelas Kontrol 

NAMA Skor 
ALIF CAHYO NUGROHO  54 
ANGGA DEDY PRABOWO  53 
ANYSA WIGUNA  54 
DANANG SETIAWAN  48 
DESI DWI CAHYANI  56 
DIAN KUSUMAWATI  43 
EDIT KUMARA  56 
EKA FIBRIANTI  56 
EKA NURUL KHASANAH  42 
ERLIN NOR ALFIANSI 47 
FAUZAN BURHANUDIN  50 
IGA JULIA DAMAYANTI  60 
ILHAM ANGGITA WIBISONO  50 
IRKHAM NUR  43 
MIRA ISTIQOMAH  43 
MOHAMMAD RIZKY HANAFI 52 
MUHAMMAD ANDI WIBOWO  49 
MUHAMMAD ASROFI 43 
MUHAMMAD NURIL HUDA 57 
NANDIKA VEGA  48 
NOFAT ISPRIANTO 44 
NUR WIDIYONO  57 
OKTA PURWANTI  43 
PEBRI N0R YADI 43 
RENO DWI SAPUTRA  51 
RIA YULIANTI 55 
RIDWAN FAKHRUDIN FAKHRIYANTO 

47 
RIZAL APRILIYANTO 57 
RIZKA NURI ISTIKANAH 51 
TAUFIK HIDAYAT  57 
ULVA MEGA ARISTA  50 
WIDYA KINTAN PERMATA SARI  60 
YOLANDA PUTRI  52 
YUDHA RUSTANTO  49 
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HASIL ANALISIS DATA 

 

PrestasiBelajar 

1. Normalitas 

 

Kelas 

Shapiro-Wilk Ket 

 Statistic df Sig. 

Pretes KelasKontrol .960 32 .280 Normal 

KelasEksperimen .921 35 .015 Tidak Normal 

Postes KelasKontrol .960 32 .283 Normal 

KelasEksperimen .893 35 .003 Tidak Normal 

a. Lilliefors Significance Correction       

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

Criteria: Jikanilaisignifikasihasiluji SPSS ≥ 0,05maka data berdistribusi normal 

 

 

2. Homogenitas 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Pretes 2.280 1 65 0.136 

Postes 2.074 1 65 0.155 

Criteria: Jikanilaisignifikasihasiluji SPSS ≥ 0,05maka data Homogen 

 

3. Non parametric (Uji Mann-Whitney) 

 Postes 

Mann-Whitney U 321.500 

Wilcoxon W 849.500 

Z -3.027 

Asymp. Sig. (2-tailed) .002 

a. Grouping Variable: Kelas 
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Motivasi 

1. Normalitas 

 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. 

Motivasi_Belajar KelasEksperimen .686 31 .000 

KelasKontrol .949 32 .136 

a. Lilliefors Significance Correction      

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

 

2. Homogenitas 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Motivasi_Belajar   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.000 1 61 .996 

 

3. Non parametric (Uji Mann-Whitney) 

Test Statistics
a
 

 Motivasi_Belajar 

Mann-Whitney U 336.500 

Wilcoxon W 864.500 

Z -2.198 

Asymp. Sig. (2-tailed) .028 

a. Grouping Variable: Kelas 
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   Analisin Gain 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

34

,3108

,36850

,171

,067

-,171

,999

,272

N

Mean

Std.  Dev iat ion

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negativ e

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Kelas

Eskperimen

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

34

,1775

,43680

,194

,140

-,194

1,133

,153

N

Mean

Std.  Dev iat ion

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negativ e

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

KelasKontrol

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 

Test of Homogeneity of Variances

KelasEksperimenKontrol

,148 1 66 ,702

Levene

Stat ist ic df 1 df 2 Sig.
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Independent Samples Test 

,148 ,702 5,760 66 ,178 ,13329 ,09801 -,06238 ,32897 

5,760 64,180 ,179 ,13329 ,09801 -,06249 ,32908 

F Sig. 

Levene's Test for 
Equality of Variances 

t df Sig. (2-tailed) 

              

 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

t-test for Equality of Means 

,017 

,017 

 

Kelas Eks 

Kelas Kontrl 

Group Statistics 

34 ,3108 ,36850 ,06320 
34 ,1775 ,43680 ,07491 

kelas 
1,00 
2,00 

Kelas Eks 
Kelas Kontrl 

N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
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PROSES PEMBELAJARAN 
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MENONTON FILM 
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MENONTON VIDEO 
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Surat keterangan Telah Melaksanakan Penelitian 
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