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RINGKASAN 
 
 

Tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian ini adalah agar siswa meningkat 

motivasi dan hasil belajar matapelajaran Kimia, Pada Materi Melaksanakan 

Pemeriksaan Anion sehingga siswa memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan 

perubahan sikap yang positif. Penelitian Tindakan ini dilaksanakan di Siswa 

kelas XI Program Keahlian Analis Kimia SMK Negeri 1 Bontang. Jumlah siswa 

19 orang, dengan latar belakang sosial ekonomi yang heterogen. Pelaksanaan 

Penelitian Tindakan yang dilaksanakan dalam 3 siklus. Motivasi belajar siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar pada siklus I adalah dari 19 siswa terdapat 2 

siswa (10,5%) yang mempunyai motivasi cukup baik, dan 17 siswa (89,4) siswa 

yang mempunyai motivasi baik. Pada siklus II adalah dari 19 siswa terdapat 19 

siswa (100%) yang mempunyai motivasi baik. Pada siklus III adalah dari 19 

siswa terdapat 17 siswa (89,4) siswa yang mempunyai motivasi sangat baik, 

dan siswa (10,5%) yang mempunyai motivasi baik.Pembelajaran dengan inkuiri 

memiliki pengaruh dalam meningkatkan hasil belajar siswa yang ditandai 

dengan optimalisasi ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu pada 

siklus I nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 61,8 dan ketuntasan belajar 

mencapai 5,3% atau hanya ada 1 siswa  dari 19 siswa sudah tuntas belajar. 

Pada siklus II nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 78,8 dan ketuntasan 

belajar mencapai 84,2% atau ada 16 siswa dari 19 siswa sudah tuntas belajar. 

Pada siklus III nilai rata-rata tes formatif sebesar 87,7 dan dari 19 siswa yang 

telah tuntas sebanyak 19 siswa mencapai ketuntasan belajar. Maka secara 

klasikal ketuntasan belajar yang telah tercapai sebesar 100%. Pembelajaran 

model inkuiri dapat mengubah pembelajaran dari fokus teacher center menjadi 

student centered. Hasil penelitian pembelajaran inkuiri dengan baik, dan 

membuat siswa termotivasi dalam mengikuti pembelajaran.  

 

Kata Kunci : Pembelajaran inkuiri, motivasi, hasil belajar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peran penting untuk menjamin perkembangan 

dan kelangsungan kehidupan manusia, karena pendidikan pada dasarnya 

merupakan upaya menyiapkan peserta didik dimasa mendatang. Pendidikan 

juga merupakan proses pertumbuhan dimana individu diberi pertolongan untuk 

mengembangkan kemampuan, minat dan bakatnya.1  Sebagaimana tertulis 

dalam tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahas Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan.2 

Pembangunan di Indonesia antara lain diarahkan untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat 

diperlukan dalam pembangunan bangsa khususnya pembangunan di bidang 

pendidikan. Dalam era globalisasi ini, sumber daya manusia yang berkualitas 

akan menjadi tumpuan utama agar suatu bangsa dapat berkompetisi. 

Sehubungan dengan hal tersebut, pendidikan formal merupakan salah satu 

wahana dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. 

Pendidikan Kimia sebagai bagian dari pendidikan formal seharusnya ikut 

memberi kontribusi dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas 

tinggi. 

 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menuntut adanya 

perubahan struktur materi, serta orientasi pembelajaran dan penilaian.  Salah 

satu kurikulum KTSP adalah kurikulum untuk mata pelajaran Kimia. 

Restrukturisasi materi kimia memuat lingkup materi ajar kimia SMK mencakup 

kemampuan prosedural dan konseptual.  Kemampuan prosedural diajarkan 

dengan memunculkan satu bahan kajian baru bernama Kerja Ilmiah.  Substansi 

Kerja Ilmiah meliputi keterampilan proses sains dan sikap ilmiah (inkuiri sains).  

                                                           
1
 Ali Syaifullah, Dasar-dasar Sosial Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1988), h. 85. 

2
 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Th. 2003 



©falahyu.wordpress.com                                                                                                                                                                                       6 

 

Dalam belajar tersebut individu menggunakan ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Akibat belajar tersebut maka kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik diharapkan makin bertambah baik. Dalam konteks belajar kimia,  

belajar adalah proses aktif siswa untuk memperoleh pengetahuan, perilaku dan 

keterampilan yang berkaitan dengan kimia melalui kegiatan pembelajaran baik 

individu maupun kelompok, baik mandiri maupun dibimbing.  

Ilmu kimia adalah ilmu rekayasa materi yaitu ilmu yang mempelajari 

suatu perubahan materi menjadi materi yang baru. Ilmu kimia juga dapat 

didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat 

dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. 

Sebagai salah satu ilmu cabang IPA. Kimia mempunyai karakteristik, peranan, 

dan kepentingan yang sama dengan IPA, di antaranya adalah sebagai sumber 

informasi tentang keadaan dan kejadian di lingkungan. Belajar kimia bukan 

sekedar mencari dan mengumpulkan pengetahuan, tetapi juga merupakan 

usaha untuk mengembangkan ketrampilan berpikir dan ketrampilan 

mengembangkan metode ilmiah.  

Sementara itu pembelajaran di Laboratorium cenderung membuat siswa 

kurang kreatif dan pasif dalam memecahkan masalah. Kesulitan dalam 

memecahkan masalah ini dikarenakan metode pembelajaran yang digunakan 

masih membuat siswa kurang antusias dalam memperhatikan materi 

pembelajaran yang disampaikan guru. Selain itu guru tidak memberikan contoh 

penyelesaian masalah sebelum siswa melakukan pemecahan masalah.  Hal 

dapat menyebabkan prestasi belajar siswa rendah. 

 Data empiris yang diperoleh penulis terdapat permasalahan yang 

dihadapi dalam proses belajar mengajar Kimia di SMK Negeri 1 Bontang antara 

lain adalah: 

1. Proses belajar-mengajar tidak berpusat pada peserta didik. 

2. Proses belajar-mengajar yang belum mampu mendorong timbulnya 

kreativitas peserta didik dapat dibuktikan dari banyaknya bahan-kimia 

yang tidak berlebel. 

3. Pengadministrasian bahan-bahan kimia belum maksimal. 

4. Banyak peserta didik berasal dari keluarga atau orang tua yang masih 

menunjukkan rendahnya kesadaran mengenai pentingnya pendidikan, 

sehingga dukungan pada peserta didik masih terbatas. 
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5. Banyak guru belum terlatih secara baik dalam melaksanakan belajar aktif. 

Guna menanggulangi permasalahan tersebut, salah satunya perlu 

diterapkan pendekatan belajar aktif. Melalui pendekatan ini diharapkan peserta 

didik memiliki bekal kemampuan kreatif dan inovatif serta berbudaya yang pada 

gilirannya menggambarkan karakter bangsa. Melalui upaya ini, kita berusaha 

menciptakan citra baru tentang satuan pendidikan berprestasi sebagai sekolah 

yang mampu membuat para peserta didiknya kreatif dan inovatif, berbudaya 

serta mampu menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan yang kesemuanya 

itu merupakan pengembangan karakter bangsa yang diinginkan bersama. 

Penerapan pendekatan belajar aktif yang ditunjang pelaksanaan 

manajemen berbasis sekolah memiliki dasar hukum yang bersumber dari 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Perundang-undangan ini selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan berikut ini. 

1. Proses belajar-mengajar pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan minat, bakat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. (Pasal 19, Ayat 1). 

2. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan 

dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan 

akuntabilitas. (Pasal 49, butir 1). 

Pendekatan belajar aktif dewasa ini amat dominan dilaksanakan di 

berbagai negara maju dan juga diikuti oleh banyak negara berkembang. Anutan 

pendekatan ini pada dasarnya dipengaruhi oleh aliran konstruktivisme dalam 

teori belajar. 3 

Usman menyatakan bahwa kemampuan melaksanakan pemeriksaan 

yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor dari dalam diri siswa 

(internal) dan faktor dari luar diri siawa (eksternal). Faktor internal meliputi 

faktor fisiologis (panca indera dan kelenjar tubuh yang membawa sifat-sifat 

tertentu) dan faktor psikologis (kecerdasan, bakat, sikap, kebiasaan, minat 

                                                           
3
 Kemdiknas, 2009. Bahan Pelatihan Belajar Aktif, h. 10 
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kebutuhan, motivasi, emosi dan penyesuaian diri). Selain faktor-faktor tersebut 

siswa juga dituntut untuk berpikir secara aktif sesuai dengan konsep dasar yang 

diberikan oleh guru. Sementara itu dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional RI Nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk 

satuan pendidikan dasar dan menengah, untuk pelajaran Kimia sekolah 

menengah kejuruan, siswa harus memahami konsep dari semua kompetensi 

dasar dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Maka itu guru harus 

mempunyai cara serta pendekatan-pendekatan tertentu agar siswa dapat lebih 

mudah memahami konsep dan dapat menerapkannya untuk menyelesaikan 

masalah dan problematikanya.4    

Menumbuhkan keaktifan belajar siswa tidak hanya pada saat kegiatan 

belajar mengajar di sekolah melainkan dapat juga dilakukan saat belajar di 

rumah. Pengembangan keaktifan dalam belajar tumbuh dari kemampuan dalam 

diri individu atau bakat yang dimiliki seseorang dan dorongan orang tua yang 

membantu anak belajar di rumah. Guru diharapkan mampu memilih strategi 

mengajar yang tepat agar dapat memotivasi belajar siswa sehingga peserta 

didik dapat berperan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga 

keaktifan belajar dapat tercapai. 

Pembelajaran Kimia yang berhasil adalah pembelajaran yang dapat 

membawa perserta didik memahami materi kimia yang bersifat abstrak dapat 

menjadi bersifat riel dapat dibuktikan secara eksperimen atau minimal dapat 

divisualisasikan dengan pemodelan komputasi dan pemodelan riel 

 Kompetensi dasar melaksanakan pemeriksaan anion diberikan pada 

kelas XI program keahlian Analis Kimia SMK Negeri 1 Bontang, di semester 

genap. Proses pembelajaran pemeriksaan anion oleh siswa seharusnya 

bersifat konstruktivis, siswa tidak hanya sebagai penerima melainkan berperan 

aktif secara visual, verbal dan psikomotor dalam mengembangkan 

pengetahuan serta ketrampilan dalam memahami materi tersebut. Namun 

kenyataannya proses belajar mengajar di SMK saat ini sebagian besar guru 

yang ada apabila masuk ke materi ikatan kimia khususnya bentuk molekul 

suatu senyawa atau ion, langsung menyampaikan secara verbalistik tanpa 

                                                           
4
 Moch. Uzer Usman, 1995, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka Cipta, h. 10 
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memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan pola pikiran dari diri 

siswa sendiri.  

Kemampuan untuk melaksanakan pemeriksaan anion hemat penulis 

sangat cocok jika diajarkan menggunakan metode inkuiri. Disini siswa dapat 

melakukan serangkaian percobaan, melakukan pengamatan terjadinya 

perubahan dalam proses kimia sehingga siswa dapat melakukan pemeriksaan 

anion dan menganalisisnya. 

Selain faktor model pembelajaran inkuiri yang dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam melakukan pemeriksaan anion, faktor yang tak kalah 

penting adalah motivasi siswa belajar siswa itu sendiri. Sering dijumpai siswa 

yang memiliki intelegensi yang tinggi tetapi tingkat kemampuan yang 

dicapainya rendah, akibat kemampuan intelektual yang dimilikinya tidak/kurang 

berfungsi secara optimal. Salah satu faktor pendukung agar kemampuan 

intelektual yang dimiliki siswa dapat berfungsi secara optimal adalah adanya 

motivasi untuk berprestasi yang tinggi dalam dirinya.  

Menurut Donald dalam Wasty Sumanto, motivasi merupakan perubahan 

tenaga di dalam diri seseorang yang ditandai oleh dorongan afektif dan reaksi-

reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi merupakan bagian dari belajar. Dari 

pengertian motivasi tersebut tampak tiga hal, yaitu: 1) motivasi dimulai dengan 

suatu perubahan tenaga dalam diri seseorang, 2) motivasi itu ditandai oleh 

dorongan afektif yang kadang tampak dan kadang sulit diamati, 3) motivasi 

ditandai oleh reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan. Siswa akan berusaha sekuat 

tenaga apabila dia memiliki motivasi yang besar untuk mencapai tujuan belajar. 

Siswa akan belajar dengan sungguh-sungguh tanpa dipaksa, bila memiliki 

motivasi yang besar; yang dengan demikian diharapkan akan meningkatkan 

kemampuan.  

Berdasarkan uraian di atas maka akan dilakukan penelitian dengan judul 

“optimalisasi motivasi dan hasil belajar melalui penggunaan metode inkuiri pada 

materi melaksanakan pemeriksaan anion siswa kelas XI program keahlian 

Analis Kimia SMK Negeri I Bontang”. 
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B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah-

masalah sebagai berikut : 

1.  Minat siswa untuk belajar Kimia masih rendah 

2. Adanya pembelajaran kimia yang verbalistik membuat siswa tidak 

termotivasi untuk belajar 

3. Praktik kimia pada mata pelajaran Kimia di laboratorium kurang 

melibatkan keaktifan siswa dalam belajar 

4. Hasil belajar Kimia rata-rata masih dibawah  KKM 7,5 

5. Model pembelajaran praktik selama ini kurang memberikan keleluasan 

siswa untuk berkembang 

B. Pembatasan Masalah 

Masalah dalam penelitian tindakan kelas ini dibatasi pada upaya untuk 

meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar pada mata pelajaran Kimia, 

materi pemeriksaan ion bagi siswa di kelas XI program keahlian analis kimia 

SMK Negeri 1 Bontang, Semester genap, Tahun Pelajaran 2011/2012. 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasar latar belakang dan identifikasi masalah maka masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah model pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan motivasi belajar 

pada mata pelajaran Kimia, materi pemeriksaan ion bagi siswa di kelas 

XI program keahlian anilis kimia SMK Negeri 1 Bontang, Semester 

genap, Tahun Pelajaran 2011/2012 ?. 

2. Apakah model pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar 

pada mata pelajaran Kimia, materi pemeriksaan ion bagi siswa di kelas 

XI program keahlian anilis kimia SMK Negeri 1 Bontang, Semester 

genap, Tahun Pelajaran 2011/2012?. 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian ini adalah  meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar dalam belajar matapelajaran Kimia, materi 

pemeriksaan ion bagi siswa di kelas XI program keahlian anilis kimia SMK 

Negeri 1 Bontang, sehingga siswa memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan 

perubahan sikap yang positif. 

2. Tujuan Khusus 

a.  Untuk meningkatkan motivasi belajar pada mata pelajaran Kimia, materi 

pemeriksaan ion bagi siswa di kelas XI program keahlian anilis kimia 

SMK Negeri 1 Bontang, Semester genap, Tahun Pelajaran 2011/2012. 

b.  Untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Kimia, materi 

pemeriksaan ion bagi siswa di kelas XI program keahlian anilis kimia 

SMK Negeri 1 Bontang, Semester genap, Tahun Pelajaran 2011/2012. 

F. Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua 

pihak, diantaranya  : 

1. Manfaat Teoretis :  

a. Mendapatkan pengetahuan atau teori baru tentang motivasi dan hasil 

belajar mata pelajaran Kimia, materi pemeriksaan ion bagi siswa di kelas 

XI program keahlian anilis kimia SMK Negeri 1 Bontang, Semester 

genap, Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan menggunakan model 

pembelajaran inkuiri. 

b. Sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti 

berikutnya dengan obyek yang sama 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa adalah siswa untuk bekerjasama dalam belajar Kimia  

sehingga suasana kelas terdapat siswa yang aktif dalam belajar dan 

hasil belajar menjadi meningkat. 
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b. Manfaat bagi guru adalah dapat menambah wawasan tentang strategi 

pembelajaran inkuiri untuk menyajikan rancangan dalam proses belajar 

mengajar untuk membuat siswa aktif dan kreatif. 

c. Manfaat bagi organisasi pendidikan (sekolah) adalah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan upaya dalam 

pengembangan kurikulum ditingkat satuan pendidikan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Hakikat Pelajaran Kimia  

Belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif mantap berkat latihan 

dan pengalaman.  Belajar dilakukan dengan sengaja, direncanakan 

sebelumnya dengan struktur tertentu, proses dan hasil-hasilnya dapat dikontrol 

secara cermat, dilakukan dengan cara tertentu dan memberikan hasil yang 

tertentu pada diri siswa.5 

Seperti yang dikutip Purwanto, Gagne menyatakan bahwa belajar terjadi 

apabila suatu stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa 

sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah dari waktu sebelum dan 

sesudah ia mengalami situasi itu.  Morgan menyatakan, belajar adalah suatu 

perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu 

hasil dari latihan atau pengalamannya. Witherington, menyatakan bahwa 

belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri 

sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, 

kebiasaan, kepandaian atau suatu pengertian.6 

W.H Burton dalam Uzer M. Usman menyatakan, belajar diartikan 

sebagai proses perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya 

interaksi antara individu dan individu dengan lingkungannya, perubahan tingkah 

laku meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap.7 

Dari beberapa definisi tentang belajar seperti tersebut di atas, maka 

pengertian belajar adalah proses perubahan  pada diri individu yang 

disebabkan oleh pengalaman .4 

Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat 

diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap dan 

                                                           
5
 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem. (Jakarta: Bumi  

Aksara, 2007), h. 34. 
6
 Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Karya. 2009), h. 87-88. 

7
 Uzer M Usman, Menjadi Guru Profesional,  (Bandung: Remaja  Rosda Karya, 2010), h. 7 

4  
Sri Esti Wuryani Djiwandono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Gramedia Widiasarana   

          Indonesia, 2006), h.120 
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ketrampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya optimalisasi dan 

pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.8 

Menurut Benjamin S Bloom yang dikutip oleh Syah Muhibbin 

menyatakan,  ada tiga ranah hasil belajar, yaitu (1) Ranah kognitif terdiri dari 

pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sinPenelitian Tindakan Kelas, 

evaluasi, (2) Ranah afektif terdiri dari penerimaan, pemberian tanggapan, 

pemberian nilai, dan karakteristik nilai, (3) Ranah psikomotorik terdiri dari 

gerakan refleks, gerakan dasar yang utama, kemampuan persepsi, 

kemampuan fisik, gerakan trampil, dan kemampuan berkomunikasi melalui 

gerakan tubuh.9 

Menurut Nana Sudjana, hasil belajar mencakup pembentukan watak 

yang lebih mengarah pada perubahan tingkah laku yang diinginkan pada diri 

siswa yang mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotorik yang terjadi 

melalui proses pembelajaran.10 

Dari beberapa pendapat tentang hasil belajar seperti tersebut di atas, 

dapat  disimpulkan hasil belajar adalah gambaran kemampuan yang diperoleh 

siswa setelah melalui kegiatan belajar.  Hasil belajar meliputi tiga ranah, yaitu 

ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotor.  Hasil belajar dipengaruhi 

oleh (1) motivasi, (2) intelegensi/penguasaan awal, (3) kesempatan yang 

diberikan kepada anak. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu 

tentang gejala alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

                                                           
5
 Mintoro, Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial http://www.Depdiknas.go.id/Jurnal/35    

          /Mintoro, htm. 
9
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: Remaja 

Rosdakarya,   2006), h. 76. 
10

 Nana Sudjana, Penilaian hasil proses belajar mengajar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2005),    h.3. 

http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/35
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kompetensi agar peserta didik mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar 

secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat 

sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam tentang alam sekitar.11 

Kimia merupakan ilmu yang termasuk rumpun IPA, oleh karenanya kimia 

mempunyai karakteristik sama dengan IPA. Karakteristik tersebut adalah objek 

ilmu kimia, cara memperoleh, serta kegunaannya. Kimia merupakan ilmu yang 

pada awalnya diperoleh dan dikembangkan berdasarkan percobaan (induktif) 

namun pada perkembangan selanjutnya kimia juga diperoleh dan 

dikembangkan berdasarkan teori (deduktif). Kimia adalah ilmu yang mencari 

jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana gejala-gejala alam 

yang berkaitan dengan komposisi, struktur dan sifat, perubahan, dinamika, dan 

energetika zat. Oleh sebab itu, mata pelajaran Kimia mempelajari segala 

sesuatu tentang zat yang meliputi komposisi, struktur dan sifat, perubahan, 

dinamika, dan energetika zat yang melibatkan keterampilan dan penalaran. Ada 

dua hal yang berkaitan dengan kimia yang tidak terpisahkan, yaitu kimia 

sebagai produk (pengetahuan kimia yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, 

dan teori) temuan ilmuwan dan kimia sebagai proses (kerja ilmiah). Oleh sebab 

itu, pembelajaran kimia dan penilaian hasil belajar kimia harus memperhatikan 

karakteristik ilmu kimia sebagai proses dan produk. 12 

Mata pelajaran Kimia mempersiapkan kemampuan peserta didik 

sehingga dapat mengembangkan program keahliannya pada kehidupan sehari-

hari dan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Penguasaan mata pelajaran 

Kimia memudahkan peserta didik menganalisis proses-proses kimiawi yang 

difungsikan untuk mendukung pembentukan kompetensi program keahlian. 

 Mata pelajaran kimia bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut.  

a. Membentuk sikap positif terhadap kimia dengan menyadari keteraturan 

dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha 

Esa 

                                                           
11

 BNSP, 2009. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Kimia SMK, h. 106 
12

 Ibid 
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b. Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis, dan dapat 

bekerjasama dengan orang lain 

c. Menerapkan metode ilmiah melalui percobaan atau eksperimen, dimana 

peserta didik melakukan pengujian hipoPenelitian Tindakan Kelas 

dengan merancang percobaan melalui pemasangan instrumen, 

pengambilan, pengolahan dan penafsiran data, serta menyampaikan 

hasil percobaan secara lisan dan tertulis 

d. Meningkatkan kesadaran tentang terapan kimia yang dapat bermanfaat 

dan juga merugikan bagi individu, masyarakat, dan lingkungan serta 

menyadari pentingnya mengelola dan melestarikan lingkungan demi 

kesejahteraan masyarakat 

e. Memahami konsep, prinsip, hukum, dan teori kimia serta saling 

keterkaitannya dan penerapannya untuk menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari dan teknologi 

f. Menggunakan pengetahuan dasar kimia dalam kehidupan sehari-hari, 

dan memiliki kemampuan dasar kimia sebagai landasan dalam 

mengembangkan kompetensi di masing-masing bidang keahlian. 

Ruang lingkup kompetensi keahlian kimia kejuruan meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut.    

a. Melaksanakan komunikasi interpersonal 

b. Melaksanakan kegiatan laboratorium untuk analisa rutin 

c. Menyimpan pereaksi yang masih bisa digunakan  

d. Membersihkan dan merawat peralatan gelas 

e. Melaksanakan penanganan sampel 

f. Bekerja berdasarkan K3 

g. Membuat dan menstandarisasi pereaksi 

h. Menyimpan bahan kimia yang masih bisa digunakan  

i. Membuat dan menyiapkan peralatan gelas sederhana 

j. Melaksanakan analisis organoleptik 

k. Melaksanakan analisis jenis klasik 

l. Melaksanakan analisis volumetri 
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m. Melaksanakan analisis fisik non instrumental 

n. Melaksanakan analisis spektro uv/vis    

Tabel 1 
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Melakukan Analisis Jenis Klasik 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Melakukan analisis jenis 
(klasik) 

12.1 Menjelaskan dasar-dasar analisis 
kualitatif metoda H2S 

12.2 Mempersiapkan analisis 

12.3 Melaksanakan uji pendahuluan 

12.4 Melaksanakan pemeriksaan kation 

12.5 Melaksanakan pemeriksaan anion. 

 
B. Model Pembelajaran Inkuiri 

Para ahli yang membahas dan mendalami model pembelajaran inkuiri  

mengemukakan definisi dengan kalimat yang berbeda namun apabila dipahami 

pengertian itu sama.  

Menurut Wina Sanjaya, model pembelajaran inkuiri adalah rangkaian 

kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis 

dan analitis  untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu 

masalah yang dipertanyakan.13 Teori model pembelajaran  inkuiri dikemukakan 

juga oleh Piaget dalam Wina Sanjaya yang menyatakan, pengetahuan akan 

bermakna manakala dicari dan ditemukan sendiri oleh siswa.14 Selanjutnya 

menurut Suchman dalam Iif Khoiru, dkk  berpendapat,  bahwa anak-anak 

adalah individu yang penuh rasa ingin tahu akan segala sesuatu.15 Karen L. 

Medser dan Kristina M.Holdsworth dalam Iif Khoiru Ahmadi, dkk) model 

pembelajaran inkuiri sangat penting untuk mengembangkan  nilai dan sikap 

siswa agar mampu berpikir kritis.16 

Ciri-ciri model  pembelajaran inkuiri adalah (1). Adanya penekanan 

kepada aktivitas  siswa secara maksimal untuk mencari   dan menemukan, 

                                                           
13

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008). h. 
196 

14
 Ibid, h.198. 

15
 Iif Khoiru Ahmadi,dkk. Strategi Pembelajaran Berorientasi KTSP, ( Jakarta: Prestasi Pustaka, 

2011),  h.24 
16

 Ibid, h. 35 
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artinya menempatkan siswa sebagai subjek belajar, (2). Aktivitas belajar siswa 

diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban dari sesuatu yang 

dipertanyakan, sehingga mendorong atau menumbuhkan  sikap percaya diri, 

(3).Model pembelajaran inkuiri bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir 

secara kritis, logis, kreatif atau mengembangkan kemampuan intelektual 

sebagai bagian dari proses pematangan diri.17 

Langkah-langkah model  pembelajaran Inkuiri menurut Piaget dalam 

Dimyati dan Mudjiono, model pembelajaran inkuiri merupakan model yang 

menekankan pada pengembangan intelektual siswa.  Secara umum proses 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri dapat 

mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim 

pembelajaran yang responsif. 

b. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu 

persoalan yang mengundang teka teki. 

c. Merumuskan hipoPenelitian Tindakan Kelas adalah jawaban sementara 

dari suatu permasalahan yang sedang di gali. 

d. Menguji hipoPenelitian Tindakan Kelas adalah proses menentukan 

jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi. 

e. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang 

diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipoPenelitian Tindakan Kelas.18 

Sementara M. Amin merinci cara pembelajaran metode Inkuiri dengan 

langkah-langkah yang ditempuh adalah: 

a. Tahap pertama 

Sebelum guru mengemukakan masalah yang akan dikerjakan siswa, 

terlebih dahulu guru menentukan tingkah laku atau tujuan yang ingin 

dicapai dengan model inkuiri tanpa memberi informasi tentang teori 

kalimat tunggal, orientasi model, dan apersepsi. Selanjutnya, guru 

membagikan sebuah LKS yang di dalamnya terdapat bacaan kepada 

                                                           
17

 Ibid, h. 28. 
18

 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 12. 
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siswa dan mereka diberikan waktu beberapa menit untuk memahami 

bacaan tersebut. 

b. Tahap kedua 

Pada tahap ini guru mengajukan permasalahan (teka-teki) yang dapat 

menumbuhkan motivasi siswa untuk menemukan pendapatnya. 

Permasalahan tersebut berupa tugas untuk mengidentifikasi kalimat 

tunggal, menganalisis kalimat tunggal berdasarkan fungsi, menentukan 

ciri-ciri unsur kalimat tunggal, membuat penjelasan atau pengertian 

unsur-unsur kalimat tunggal, dan merumuskan kesimpulan kalimat 

tunggal.  

c. Tahap ketiga 

Pada tahap ini siswa menetapkan hipoPenelitian Tindakan 

Kelas/praduga jawaban untuk dikaji lebih lanjut. HipoPenelitian Tindakan 

Kelas yang ditetapkan ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan 

yang diajukan oleh guru. Pada tahap ini terdapat dua kemungkinan yang 

muncul, yaitu: (1) siswa secara spontan melakukan penyelidikan atau 

penjelajahan tentang informasi/data untuk menguji hipoPenelitian 

Tindakan Kelas yang ditetapkan, baik secara individu maupun secara 

kelompok. Selanjutnya, siswa menarik kesimpulan; dan (2) siswa tidak 

banyak berusaha mencari informasi untuk membuktikan hipoPenelitian 

Tindakan Kelas. Di sinilah guru membantu siswa, mendorong melakukan 

kegiatan belajar untuk mencari informasi berkaitan dengan 

permasalahan yang diajukan guru. Jawaban guru atas pertanyaan siswa 

hanya berkisar ya atau tidak, karena dalam model inkuiri ini siswa sendiri 

yang menemukan jawaban permasalahan yang diberikan oleh guru. 

d.  Tahap keempat 

Pada tahap ini siswa mengidentifikasi beberapa kemungkinan 

jawaban/menarik kesimpulan. Selanjutnya, guru mengumpulkan hasil 

penyelidikan/eksperimen untuk menjawab teka-teki atau permasalahan 

yang diajukan oleh guru. Caranya dengan menyuruh siswa untuk 

menunjukkan hasil pekerjaan mereka. Mereka disuruh untuk 

memperlihatkan bentuk-bentuk kalimat tunggal, unsur-unsurnya, dan ciri-

ciri unsurnya, yang terdapat dalam bacaan yang telah dibagikan itu. Agar 

seluruh siswa yang ada dalam kelas terlibat untuk memecahkan 
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permasalahan tersebut, maka setiap siswa mendapat giliran untuk 

memberikan alasan atau hasil pekerjaannya. Dengan demikian, siswa 

diarahkan untuk menjawab teka-teki atau permasalahan tersebut.  

e. Tahap kelima 

Pada tahap ini guru mengajak dan membimbing siswa untuk 

merumuskan dan menemukan sendiri teori tentang kalimat tunggal 

berdasarkan fakta-fakta yang mereka temukan dari hasil tanya jawab di 

dalam kelas. Dari fakta-fakta dan jawaban tersebut, mereka dapat 

merumuskan batasan kalimat tunggal. Selanjutnya, guru memberi 

komentar dan penjelasan tentang hasil temuan mereka dan menjelaskan 

kembali prinsip-prinsip atau konsep tentang kalimat tunggal, unsur-

unsurnya, dan ciri-cirinya  sehingga masalah tersebut dapat terjawab.19 

Pembelajaran Inkuiri memiliki beberapa keunggulan, diantaranya : 

1) Model Pembelajaran  inkuiri merupakan model pembelajaran yang 

menekankan kepada   pengembangan  aspek kognitif,  afektif   dan 

psikomotor secara seimbang,   sehingga   pembelajaran  melalui  srtategi  

ini dianggap lebih bermakna. 

2) Model Pembelajaran inkuiri dapat memberikan ruang kepada siswa 

untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. 

3) Model Pembelajaran  inkuiri merupakan model yang dianggap sesuai 

dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap 

belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya 

pengalaman. 

4) Model  pembelajaran dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki 

kemampuan di atas rata-rata. Artinya siswa yang memiliki kemampuan 

belajar bagus tidak akan terlambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. 

Disamping memiliki keunggulan, model pembelajaran inkuiri juga 

mempunyai kelemahan, diantaranya : 

1) Model Pembelajaran  inkuiri ini sulit dalam merencanakan pembelajaran 

oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. 

                                                           
19

 Amien, M. Mengajarkan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan Menggunakan Metode 
Discovery dan Inkuiry. (Jakarta: Depdikbud, 2007), h. 87 
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2) Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya, memerlukan waktu 

yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan waktu 

yang telah ditentukan. 

3) Selama kreteria keberhasilan ditentukan oleh kemampuan siswa 

menguasai materi pelajaran, maka model pembelajaran inkuiri akan sulit 

diimplementasikan oleh setiap guru. 

Dari beberapa pendapat ahli di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

model pembelajaran inkuiri berarti model pembelajaran yang dapat 

dipergunakan untuk semua mata pelajaran, khususnya melaksanakan 

pemeriksaan anion di mana guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

membahas permasalahan yang diberikan  dengan berpikir kritis sesuai dengan 

indikator yang telah ditentukan.  

 Dalam model Pembelajaran inkuiri siswa dilibatkan secara maksimal 

untuk membuat sebuah kesimpulan, menghubungkan seperangkat data dan 

fakta secara sistematis, kritis, logis, analisis dengan penuh percaya diri, dan 

bertanggung jawab.  

C. Motivasi Belajar 

Menurut Hasibuan, kata motivasi berasal dari kata Latin movere yang 

berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi ini hanya diberikan kepada 

manusia, khususnya kepada para bawahan atau pengikut.20 Menurut Cecco, 

motivasi itu bertalian dengan belajar. 21 Dimyati & Mudjiono menyatakan bahwa 

motivasi belajar merupakan segi kejiwaan yang mengalami perkembangan 

yang terpengaruh oleh kondisi fisiologis dan kematangan psikologi siswa. 22 M. 

Alisuf Sabri, motivasi adalah segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah 

laku yang menuntut atau mendorong orang untuk memenuhi suatu 

kebutuhan.23 Sedang WS Winkel, motivasi adalah daya penggerak yang telah 

menjadi aktif, motif menjadi aktif pada saat tertentu, bahkan kebutuhan untuk 

mencapai tujuan sangat dirasakan atau dihayati. 24 

                                                           
20

 Hasibuan, M. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta: PT Bumi Aksara), h.92 
21

 De Cecco, J. P. De. The psychology of learning and introduction: Educational 
psychology.(New Jersey: Englewood Ciiffs, 1996), h. 100 

22
 Dimyati & Mudjiono. 1999. Belajar dan pembelajaran. (Jakarta: Rineka Cipta), h. 105 

23
 M. Alisuf Sabri, Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan, (Jakarta : CV. Pedoman Ilmu 

Jaya, 2001), h. 90 
24

 WS. Winkel, Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar, (Jakarta : PT. Gramedia, 1986), h. 71 
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Bagi siswa yang selalu memperhatikan materi pelajaran yang diberikan, 

bukanlah masalah bagi guru. Karena di dalam diri siswa tersebut ada motivasi, 

yaitu motivasi intrinsik. Siswa yang demikian biasanya dengan kesadaran 

sendiri memperhatikan penjelasan guru. Rasa ingin tahunya lebih banyak 

terhadap materi pelajaran yang diberikan. Berbagai gangguan yang ada 

disekitarnya, kurang dapat mempengaruhinya agar memecahkan perhatiannya. 

Lain halnya bagi siswa yang tidak ada motivasi di dalam dirinya, maka motivasi 

ekstrinsik yang merupakan dorongan dari luar dirinya mutlak diperlukan. Di sini 

tugas guru adalah membangkitkan motivasi peserta didik sehingga ia mau 

melakukan belajar. 25 

Berdasarkan pendapat para ahli tentang motivasi belajar maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa motivasi belajar berkaitan dengan proses belajar. 

Motivasi dalam belajar sangat diperlukan karena dapat meningkatkan semangat 

peserta didik untuk belajar. Motivasi merupakan suatu perubahan yang terdapat 

pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. 

Kesimpulannya bahwa motivasi sebagai suatu perubahan energy dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya perasaan dan didahului dengan 

adanya tujuan, maka dalam motivasi terkandung tiga unsur penting, yaitu : 1). 

Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap 

individu manusia,  perkembangan motivasi akan membawa beberapa 

perubahan energi di dalam system "neurophysiological" yang ada pada 

organisme manusia. 2). Motivasi ditandai dengan munculnya rasa "feeling", 

afeksi seseorang. Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan 

kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia. 3). 

Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini 

sebenarnya merupakan respons dari suatu aksi yakni tujuan.26 

Di Sekolah motivasi bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 1). 

Motivasi Intrinsik dan 2) . Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri 

siswa sendiri yang dapat mendorong melakukan tindakan belajar.27 Bisa 

dikatakan motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri 
                                                           
25

 Sobry Sutikno, Peran Guru Dalam Membangkitkan Motivasi Belajar Siswa, diakses dari 
Jurnal Pendidikan, www.depdiknas.go.id pada Kamis, 11 September 2010 

26
 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1998). h. 74 

27
 Muhibbinsyah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2002), h.82 

http://www.depdiknas.go.id/
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seseorang atau motivasi yang erat hubungannya dengan tujuan belajar, 

misalnya : ingin memahami suatu konsep, ingin memperoleh pengetahuan dan 

sebagainya. 

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik adalah: 

a. Adanya kebutuhan 

b. Adanya pengetahuan tentang kemajuan dirinya sendiri 

c. Adanya cita-cita atau aspirasi.28 

Motivasi ekstrinsik adalah hal atau keadaan yang datang dari luar 

individu siswa, yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. 

Bentuk motivasi ekstrinsik ini merupakan suatu dorongan yang tidak secara 

mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar, misalnya siswa rajin belajar untuk 

memperoleh hadiah yang telah dijanjikan oleh orang tuanya, pujian dan hadiah, 

peraturan atau tata tertib sekolah, suri tauladan orang tua, guru dan lain-lain 

merupakan contoh konkrit dari motivasi ekstrinsik yang dapat mendorong siswa 

untuk belajar.29 

Untuk membangkitkan motivasi belajar siswa guru harus dapat 

menggunakan berbagai macam cara karena  tidaklah mudah bagi siswa untuk 

memiliki motivasi belajar. Tejab mengemukakan cara membangkitkan motivasi 

belajar antara lain : 

a. Menjelaskan kepada siswa, alasan suatu bidang studi dimasukkan dalam 

kurikulum dan kegunaannya untuk kehidupan. 

b. Mengkaitkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa di luar lingkungan 

sekolah. 

c.   Menunjukkan antusias dalam mengajar bidang studi yang dipegang. 

d.  Mendorong siswa untuk memandang belajar di sekolah sebagai suatu tugas 

yang tidak harus serba menekan, sehingga siswa mempunyai intensitas 

untuk belajar dan menjelaskan tugas dengan sebaik mungkin. 

e.  Menciptakan iklim dan suasana dalam kelas yang sesuai dengan kebutuhan 

siswa. 

f.    Memberikan hasil ulangan dalam waktu sesingkat mungkin 

g.   Menggunakan bentuk .bentuk kompetisi (persaingan) antar siswa. 

                                                           
28

 Akyas Azhari, Psikologi Pendidikan, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1996). 75 
29

Muhibbinsyah. Op Cit. 136 
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h.   Menggunakan intensif seperti pujian, hadiah secara wajar.30
 

Sardiman A.M, mengemukakan beberapa bentuk dan cara untuk 

menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah. Beberapa bentuk 

dan cara motivasi tersebut diantaranya : 

a. Memberi angka 

b. Hadiah 

c. Saingan/kompetisi 

d. Memberi ulangan 

e. Mengetahui hasil 

f.  Pujian 

g. Hukuman 

h. Hasrat untuk belajar 

i.  Minat 

j. Tujuan yang diakui.31 

D. Hasil Belajar 

Kata hasil belajar sering disebut juga prestasi belajar. Prestasi berasal 

dari Bahasa Belanda prestatie, kemudian di dalam bahasa Indonesia disebut 

prestasi, diartikan sebagai hasil usaha. Prestasi banyak digunakan di dalam 

berbagai bidang dan diberi pengertian sebagai kemampuan, keterampilan, 

sikap seseorang dalam menyelesaikan sesuatu hal 32.  

Djamarah menyarakan bahwa prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan 

yang telah dikerjakan, atau diciptakan secara individu maupun secara 

kelompok33. Pendapat ini berarti prestasi tidak akan pernah dihasilkan apabila 

seseorang tidak melakukan kegiatan.  

Dengan demikian hasil belajar atau prestasi belajar adalah suatu hasil 

yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar. Oleh karena 

itu prestasi belajar bukan ukuran, tetapi dapat diukur setelah melakukan 

kegiatan belajar. Keberhasilan seseorang dalam mengikuti program 

pembelajaran dapat dilihat dari prestasi belajar seseorang tersebut. 

                                                           
30

 Tadjab, Ilmu Jiwa Pendidikan, (Surabaya: Karya Abitama, 1994), h. 103 
31

 Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta : C.V. Rajawali, 1990),  h. 
92-95 

32
 Zaenal Arifin, Evaluasi Instruksional, ( Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1999 ), h. 78 

33
 Syamsul Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan  Kompetesi Guru, ( Jakarta : Rineka Cipta, 

1994 ), h. 19 
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Menurut Gagne, prestasi belajar dapat dikelompokkan ke dalam 5 (lima) 

kategori yaitu : 1) keterampilan intelektual, 2) informasi verbal, 3) strategi 

kognitif, 4) keterampilan motorik, dan 5) sikap 34. Prestasi belajar Gagne di atas 

hampir sejalan dengan pemikiran Bloom. Menurut Bloom, bahwa prestasi 

belajar yang dicapai oleh siswa dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kawasan, 

yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik35. Aspek kognitif berkaitan dengan 

perilaku berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Ada enam tingkatan 

aspek kognitif yang bergerak dari yang sederhana sampai yang kompleks : (1) 

pengetahuan (knowledge), yaitu kemampuan mengingat materi pelajaran yang 

sudah dipelajari sebelumnya; (2) pemahaman (comprehension,, 

understanding), seperti menafsirkan, menjelaskan, atau meringkas; (3) 

penerapan (application), yaitu kemampuan menafsirkan atau menggunakan 

materi pelajaran yang sudah dipelajari ke dalam situasi baru atau konkret; (4) 

analisis (analysis), yaitu kemampuan menguraikan atau menjabarkan sesuatu 

ke dalam komponen-komponen atau bagian-bagian sehingga susunannya 

dapat dimengerti; (5) sinPenelitian Tindakan Kelas (synthesis), yaitu 

kemampuan menghimpun bagian-bagian ke dalam suatu keseluruhan; (6) 

evaluasi (evaluation), yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan untuk 

membuat penilaian terhadap sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Aspek 

afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interes, apresiasi, dan menyesuaian 

perasaan sosial. Aspek ini mempunyai lima tingkatan dari yang sederhana ke 

yang kompleks : (1) penerimaan (receiving), merupakan kepekaan menerima 

rangsangan (stimulus) baik berupa situasi maupun gejala; (2) penanggapan 

(responding), berkaitan dengan reaksi yang diberikan seseorang terhadap 

stimulus yang datang; (3) penilaian (valuing), berkaitan dengan nilai dan 

kepercayaan terhadap gejala atau stimulus yang datang; (4) organisasi 

(organization), yaitu penerimaan terhadap berbagai nilai yang berbeda 

berdasarkan suatu sistem nilai tertentu yang lebih tinggi; (5) karakteristik nilai 

(characterization by a value complex), merupakan keterpaduan semua system 

nilai yang telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan 

tingkah lakunya. Aspek psikomotor berkaitan dengan keterampilan yang 

                                                           
34

 Gagne, Robert Michael, Leslie J Briggs & Walter W Wager, Principles of Instructional Design, 

(New York : Holt Rinehart and Winston Inc, 1979) h. 44 
35

 Benyamin. S. Bloom, Taxonomy of Educational Objective, Cognitive Domain, Book  I, (New 

York : Logman, 1982) . h. 95 
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bersifat manual dan motorik. Aspek ini meliputi : (1) persepsi (perception), 

berkaitan dengan penggunaan indra dalam melakukan kegiatan; (2) kesiapan 

melakukan pekerjaan (set), berkaitan dengan kesiapan melakukan suatu 

kegiatan baik secara mental, fisik, maupun emosional; (3) mekanisme 

(mechanism), berkaitan dengan penampilan respons yang sudah dipelajari; (4) 

respon terbimbing (guided respons), yaitu mengikuti atau mengulangi 

perbuatan yang diperintahkan oleh orang lain; (5) kemahiran (complex overt 

respons), berkaitan dengan gerakan motorik yang terampil; (6) adaptasi 

(adaptation), berkaitan dengan keterampilan yang sudah berkembang di dalam 

diri individu sehingga yang bersangkutan mampu memodifikasi pola 

gerakannya; (7) keaslian (origination), merupakan kemampuan menciptakan 

pola gerakan baru sesuai dengan situasi yang dihadapi. 

Azwar, memberi definisi prestasi belajar sebagai performa maksimal 

seseorang dalam menguasai bahan-bahan atau materi yang telah diajarkan 

atau telah dipelajari 36. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas hasil belajar atau yang sering 

disebut prestasi belajar diartikan suatu hasil usaha secara maksimal bagi siswa 

dalam menguasai bahan-bahan yang dipelajari atau kegiatan yang dilakukan. 

Hasil belajar mata pelajaran Kimia adalah hasil kegiatan belajar setelah siswa 

mengikuti pembelajaran secara optimal.  

E. Kerangka Berpikir 

Metode inkuiri adalah suatu metode pembelajaran dimana dalam proses 

belajar mengajar guru memperkenankan siswa-siswanya menemukan sendiri 

informasi-informasi yang secara tradisional bisa diberitahukan atau 

diceramahkan saja.  

Pembelajaran inkuiri yang dilakukan oleh guru akan disikapi oleh siswa.  

Tanggapan atau  reaksi siswa baik yang  positif maupun yang negatif  terhadap 

model pembelajaran inkuiri. Tanggapan tersebut dapat berupa 

kognitif/pemahaman, perasaan, dan tingkah laku. Siswa yang mempunyai sikap 

positif terhadap model pembelajaran inkuiri akan berpengaruh positif pada 

motivasi dan hasil belajar. 

                                                           
36

 Syaiful Azwar, Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya, (Yogjakarta : Pustaka Pelajar, 

1988). h. 8  
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Motivasi belajar adalah daya penggerak psikis dari dalam diri seseorang untuk 

dapat melakukan kegiatan belajar dan menambah keterampilan, pengalaman. 

Motivasi mendorong dan mengarah minat belajar untuk tercapai suatu tujuan. 

Motivasi belajar didalam sekolah merupakan proses bagaimana menumbuhkan 

dan menimbulkan dorongan agar siswa berbuat atau belajar. Tugas guru 

berupaya meningkatkan semangat dan gairah belajar bagi siswanya dengan 

memotivasi.   

Siswa yang memperoleh pengajaran model inkuiri diduga akan memiliki 

motivasi belajar yang positif akan berusaha belajar dengan sungguh-sungguh.  

Hasil belajar adalah hasil belajar yang dinyatakan dalam bentuk nilai 

atau dalam bentuk skor, setelah siswa mengikuti pelajaran. Hasil belajar  materi 

melaksanakan pemeriksaan anion adalah nilai dari kompetensi kognitif, afektif 

dan psikomotor yang dicapai siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar 

mata pelajaran Kimia pada kompetensi dasar melaksanakan pemeriksaan 

anion.  Hasil belajar ini dipengaruhi oleh respon siswa itu sendiri. Siswa yang 

memberikan tanggapan yang positif terhadap model pembelajaran inkuiri 

terbimbing akan berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian 

dapat diduga semakin positif sikap siswa terhadap model pembelajaran inkuiri 

terbimbing maka akan semakin tinggi pula hasil belajar siswa dalam 

melaksanaan pemeriksaan anion.  

F. Hipotesis Penelitian Tindakan Kelas Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dikemukakan di atas, dapat 

dirumuskan hipotesis Penelitian Tindakan Kelas penelitian sebagai berikut: 

1. Diduga dengan model pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan motivasi 

belajar pada mata pelajaran Kimia, materi pemeriksaan ion bagi siswa di 

kelas XI program keahlian analis kimia SMK Negeri 1 Bontang, Semester 

genap, Tahun Pelajaran 2011/2012. 

2. Diduga dengan model pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan hasil 

belajar pada mata pelajaran Kimia, materi pemeriksaan ion bagi siswa di 

kelas XI program keahlian analis kimia SMK Negeri 1 Bontang, Semester 

genap, Tahun Pelajaran 2011/2012. 
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B A B   III 

METODE  PENELITIAN 

 

A. Seting Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian. Penelitian 

Tindakan Kelas ini dilaksanakan mulai bulan Maret sampai Juni 2012 pada 

semester genap,dan dilanjutkan dengan penyusunan laporan penelitian serta 

penggandaan dan pengiriman hasil penelitian sampai dengan bulan Agustus 

tahun pelajaran 2011 / 2012 seperti terlihat dalam jadwal sebagai berikut : 

No. 
 

Kegiatan 
Bulan 

3 4 5 6 7 8 

1 Persiapan 
a. Pembuatan RPP dan skenario pembelajaran 
b. Penyiapan instrument penelitian 

- pedoman observasi 
- perangkat evaluasi 
- persiapan LKS 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

2 Pelaksanaan Siklus I 
a. Perencanaan Tindakan 
b. Pelaksanaan tindakan, observasi dan interpretasi 
c. Analisis dan refleksi 

      

3 Pelaksanaan Siklus II 
a. Perencanaan Tindakan 
b. Pelaksanaan tindakan,observasi dan interpretasi 
c. Analisis dan refleksi 

      

4 Pelaksanaan Siklus III 
a. Perencanaan Tindakan 
b. Pelaksanaan tindakan,observasi dan interpretasi 
c. Analisis dan refleksi 

      

5 Penyusunan laporan penelitian       

6 Penggandaan dan pengiriman hasil penelitian       

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SMK Negeri 1 Bontang, yang merupakan salah 

satu SMK Negeri dikawasan Bontang Utara, Kota Bontang, Pemilihan lokasi 

penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa SMK Negeri 1 Bontang 

adalah SMK Negeri yang memiliki siswa terbesar di kecamatan Bontang Utara 

yaitu sebanyak 863 siswa, dengan 10 program keahlian yaitu : Analis Kimia, 

Kimia Industri, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Teknik Permesinan, Teknik 

2 
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Kendaraan Ringan, Teknik Pendingin dan Tata Udara, Rekayasa Perangkat 

Lunak, Teknik Pengelasan, Teknik Otomasi Industri, dan Teknik Farmasi. 

Pertimbangan lain adalah SMK Negeri 1 Bontang telah terakreditasi A, telah 

menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM ISO 9001-2008) sejak tahun 2007, 

dan diproyeksikan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). 

B. Subjek Penelitian 

Adapun subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas XI  yang tidak 

mengikuti magang industri Program Keahlian Analis Kimia, semester genap 

tahun pelajaran 2011/2012 SMK Negeri 1 Bontang. 

C. Rancangan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan 

Taggart dalam Sukidin, yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu ke siklus 

yang berikutnya. Setiap siklus meliputi planning (rencana), action (tindakan), 

observation (pengamatan), dan reflection (refleksi). Langkah pada siklus 

berikutnya adalah perencanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, 

dan refleksi. Sebelum masuk pada siklus 1 dilakukan tindakan pendahuluan 

yang berupa identifikasi permasalahan.  

1. Rancangan/perencana awal, sebelum mengadakan penelitian peneliti 

menyusun rumusan masalah, tujuan dan membuat rencana tindakan, 

termasuk di dalamnya instrumen penelitian dan perangkat pembelajaran. 

2. Pelaksanaan dan pengamatan, meliputi tindakan yang dilakukan oleh 

peneliti sebagai upaya membangun pemahaman konsep siswa serta 

mengamati hasil atau dampak dari diterapkannya metode pembelajaran 

dengan pemberian balikan. 

3. Refleksi, peneliti mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil atau 

dampak dari tindakan yang dilakukan berdasarkan lembar pengamatan 

yang diisi oleh pengamat. 

4. Rancangan/rencana yang direvisi, berdasarkan hasil refleksi dari 

pengamatan membuat rangcangan yang direvisi untuk dilaksanakan 

pada siklus berikutnya. 

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga siklus/putaran. Observasi 

dibagi dalam tiga putaran, yaitu putaran 1, 2, dan 3, dimana masing putaran 
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dikenai perlakuan yang sama (alur kegiatan yang sama) dan membahas 

satu sub pokok bahasan yang diakhiri dengan tes formatif di akhir masing 

putaran. Dibuat dalam tiga putaran dimaksudkan untuk memperbaiki sistem 

pengajaran yang telah dilaksanakan.  

D. Prosedur Penelitian  

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: (1) tahap persiapan, (2) 

tahap pelaksanaan, dan (3) tahap penyelesaian.                                       

1.  Tahap Persiapan  

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan ini adalah 

mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan 

penelitian. Dalam kegiatan ini diharapkan pelaksanaan penelitian akan 

berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kegiatan 

persiapan ini meliputi:(1) kajian pustaka, (2) pengurusan administrasi 

perijinan, (3) penyusunan rancangan penelitian, (4) orientasi lapangan, 

dan (5) penyusunan instrumen penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan  

Pada tahap pelaksanaan penelitian ini, kegiatan yang dilakukan 

meliputi:(1) pengumpulan data melalui tes dan pengamatan yang 

dilakukan persiklus, (2) diskusi dengan pengamat untuk memecahkan 

kekurangan dan kelemahan selama proses belajar mengajar persiklus, 

(3) menganalisi data hasil penelitian persiklus, (4) menafsirkan hasil 

analisis data, dan (5) bersama-sama dengan pengamat menentukan 

langkah perbaikan untuk siklus berikutnya. 

3. Tahap Penyelesaian  

Dalam tahap penyelesaian, kegiatan yang dilakukan meliputi:(1) 

menyusun draf laporan penelitian, (2) mendiskusikan draf laporan 

penelitian, (3) merevisi draf laporan penelitian, (4) menyusun naskah 

laporan penelitian, dan (5) menggandakan laporan penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 
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1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yaitu merupakan 

perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman guru dalam 

mengajar dan disusun untuk tiap putaran, masing-masing RPP berisi 

standart kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian 

kompetensi, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, materi ajar, 

media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian 

pembelajaran. 

2. Lembar Kegiatan Siswa ( LKS ) 

Lembar kegiatan ini yang dipergunakan siswa untuk membantu 

proses pengumpulan data hasil kegiatan pemberian tugas,berisi tentang 

standart kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, 

percobaan yang dilakukan, rumusan masalah, hipoPenelitian Tindakan 

Kelas, alat dan bahan yang digunakan, rencana kerja, data pengamatan, 

analisa data dan kesimpulan.  

3. Instrumen Motivasi Belajar   

      Motivasi belajar adalah total skor yang diperoleh siswa dari hasil 

pengisian instrumen skala sikap yang disusun untuk mengukur motivasi 

intrinsik dan motivasi ekstrinsik pada pelajaran melaksanakan 

pemeriksaan anion. 

Tabel 3.1 : Kisi-kisi  Variabel instrumen Motivasi Belajar 

No  Dimensi Indikator Item Jumlah  

1.  Motivasi   
Intrinsik  

1. Keinginan belajar 
2. Senang mengikuti pelajar 
    an 
3. Selalu menyelesaikan 
    tugas 
4. Meningkatkan 

pengetahuan                           
5. Ingin berprestasi 

1, 12 
4, 5  
 
8, 11 
 
9,10,14 
 
6, 18, 22 
23 

2 
2 
 

2 
 

3 
 

       4 

2. Motivasi  
Ekstrinsik 

1. Ingin perhatian 
2. Ingin mendapat pujian 
3. Ingin mendapat 

pengakuan 
4.  Ingin nilai yang tinggi 

2, 24 
3, 17, 19 
7, 15, 16 
 
13, 20, 21,  
25 

2 
3 
3 
 

4 

Jumlah 25 
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3. Hasil Belajar 

Instrumen penilaian hasil belajar diperoleh dari nilai (1) instrumen 

untuk mengukur aspek kognitif, dilakukan setelah siswa melaksanakan 

proses pembelajaran materi melaksanakan pemeriksaan anion, tes yang 

digunakan adalah tes pilihan ganda sebanyak 5 butir soal dan tes essay 

sebanyak 5 butir soal,waktu yang disediakan 90 menit  (2) instrumen 

untuk mengukur hasil belajar aspek afektif, penilaian afektif digunakan 

untuk mengukur sikap siswa melalui observasi selama proses 

pembelajaran materi melaksanakan pemeriksaan anion di laboratorium, 

(3) instrumen untuk mengukur hasil belajar aspek psikomotor, penilaian 

psikomotor diambil melalui kegiatan praktikum siswa melalui observasi 

selama proses pembelajaran materi melaksanakan pemeriksaan anion 

di laboratorium.  

F. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu 

metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai 

dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui prestasi belajar 

yang dicapai siswa juga untuk memperoleh respon siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan belajar atau persentase 

keberhasilan siswa setelah proses belajar mengajar setiap putarannya 

dilakukan dengan cara memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada 

setiap akhir putaran. 

Analisis ini dihitung dengan menggunakan statistik sederhana yaitu: 

1. Untuk menilai ulangan atau tes 

Peneliti melakukan penjumlahan nilai yang diperoleh siswa, yang 

selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut 

sehingga diperoleh rata-rata tes dapat dirumuskan: 





N

X
X   
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Dengan  : X   = Nilai rata-rata 

    X   = Jumlah semua nilai siswa 

      N  = Jumlah siswa 

 
2. Untuk ketuntasan belajar 

Ada dua kategori ketuntasan belajar yaitu secara perorangan dan 

secara klasikal. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan belajar mengajar 

kurikulum SMK Negeri 1 Bontang, yaitu seorang siswa telah tuntas 

belajar bila telah mencapai skor 70% atau nilai 70, dan kelas disebut 

tuntas belajar bila di kelas tersebut terdapat 85% yang telah mencapai 

daya serap lebih dari atau sama dengan 70%. Untuk menghitung 

persentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai berikut: 

  %100
...

x
Siswa

belajartuntasyangSiswa
P




   

3. Lembar observasi pengelolaan belajar mengajar 

Lembar observasi pengelolaan belajar mengajar metode inkuiri yang 

dilakukan seorang guru sebagai pengamat peneliti melakukan 

penjumlahan nilai/skor yang diperoleh, yang selanjutnya dibagi dengan 

jumlah item pernyataan tersebut sehingga diperoleh rata-rata tes dapat 

dirumuskan: 





N

X
X   

Dengan  : X   = Nilai rata-rata 

    X  = Jumlah nilai/skor pernyataan 

    N   = Jumlah item pernyataan 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/falsburgers/ 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

A. Hasil Penelitian 

1.  Siklus I 

a.  Perencanaan 

Sebelum tindakan siklus 1 dilaksanakan, peneliti harus 

menyiapkan instrumen penelitian terlebih dahulu. Pada tahap ini 

peneliti mempersiapkan : 

1) Menyiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus dan 

rencana program pelajaran 1, LKS 1 tentang Standar Kompetensi 

: Melaksanakan analisis jenis (klasik), Kompetensi Dasar :  

Melaksanakan pemeriksaan anion. 

2) Menyiapkan media pembelajaran untuk menjelaskan materi 

pelajaran menggunakan LCD Projector dahan presentasi yang 

dibuat dengan MS PowerPoint. 

3) Menyiapkan alat dan bahan praktik antara lain: 

Alat yang digunakan : 

a) Tabung reaksi   g)   Pipet tetes 

b) Beaker glass 100 mL  h)   Labu ukur 250 mL  

c) Batang pengaduk   i)   Botol semprot  

d) Rak tabung reaksi  j)   Gegep kayu 

e) Plat tetes    k)  Beaker glass  250 mL  

f) Corong    l)   Pemanas 

Bahan yang digunakan : 

a) Na2CO3 padat 

b) H2SO4. encer  

c) KMnO4 

d)  Aquades 

e) C aktif      

4) Menyiapkan kisi-kisi soal, soal ulangan, perangkat penilaian 

kognitif, afektif dan psikomotor 
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5)  Menyiapkan perangkat  pengamatan pengelolaan guru, 

pengamatan aktivitas guru dan sisiwa, serta motivasi siswa 

b.  Pelaksanaan  

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I 

dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2012 di Kelas XI Program 

Keahlian Analis Kimia SMK Negeri 1 Bontang dengan jumlah siswa 

19 siswa. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun 

proses belajar mengajar mengacu pada rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang telah dipersiapkan. Pengamatan 

(observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksaaan belajar 

mengajar. 

 Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif I 

dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam 

proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Adapun data hasil 

penelitian pada siklus I adalah sebagai berikut: 

                    Tabel 4.1 Proses Pembelajaran Pada Siklus I 

Kegiatan Indikator Diskriptor Skor 

Awal 

Memyampaikan  ●  Guru menyampaikan topik pembelajaran    4 

Tujuan      melaksanakan pemeriksaan anion untuk  

Pembelajaran      uji Reduktor  

  ●  Guru menggali pengetahuan awal siswa     3 

       dengan menanyakan  :  

       - pengertian dari anion   

       - macam-macam uji sampel persediaan  

Membangkitkan        yang mengandung anion.  

pengetahuan  ●  Guru mengajukan pertanyaan yang        3 

Awal      berkaitan dengan materi pembelajaran  

       dengan peristiwa nyata yang terjadi   

       dalam kehidupan sehari-hari dengan   

       menunjukkan gambar atau artikel pen  

       cemaran lingkungan yang diakibatkan   

       bahan Kimia, sebagai bahan diskusi  

       kelompok.  

  ●  Guru membagi siswa kedalam beberapa 3 

       kelompok  

Inti   ●  Guru meminta siswa menganalisa    3 

  Fase      fakta dari gambar yang ditayangkan  

  Perumusan  ●  Guru menyampaikan rumusan masalah    3 

  Masalah      yang akan dipecahkan siswa sesuai    

         dengan  topik pembelajaran.  

    ●  Guru memberi keempatan kepada siswa     3 
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  Fase 
     untuk membuat hipoPenelitian Tindakan 
Kelas terhadap   

  Membuat       rumusan masalah yang telah diajukan  

  
HipoPenelitian 
Tindakan Kelas 

●  Melakukan verifikasi ketepatan 
hipoPenelitian Tindakan Kelas    2 

         yang dibuat siswa yang menuju konsep  

    ●  Guru meminta siswa  mendiskusikan    3 

         rencana percobaan yang telah disajikan  

         dalam LKS dan menyusun langkah     

         percobaan dalam bentuk diagram alir  

    ●  Guru memeriksa diagram alir yang di    3 

  
Fase  

     Buat oleh siswa untuk menguji 
hipoPenelitian Tindakan Kelas.  

  Percobaan ●  Guru mempersilahkan siswa untuk mem-    3 

         persiapkan peralatan dan bahan serta   

         melaksanakan percobaan sesuai   

         rancangan yang telah dibuat   

    ●  Memfasilitasi setiap kelompok agar     2 

         dapat bekerja dengan baik.  

Inti   ●  Memberi kesempatan siswa untuk    1 

         menganalisis data dari hasil percobaan   

         dan membuat pembahasan atas hasil  

         yang telah diperoleh serta memban-  

         dingkan dengan leteratur yang ada   

         Untuk membuktikan kebenaran  hipo-  

    
     Penelitian Tindakan Kelas yang mereka 
buat.  

    ●  Meminta setiap kelompok membuat   3 

  Fase       laporan sementara sesuai dengan   

  Menguji      Format yang telah ditetapkan  

  
HipoPenelitian 
Tindakan Kelas ●  Meminta setiap kelompok mempresen-       3 

         tasikan hasil analisis pada laporan   

         sementara dan memberi kesempatan  

         kepada siswa untuk melakukan tanya  

         jawab terhadap laporan yang dipresen  

         tasikan   

    ●  Membuka dan mengatur jalannya dis-    2 

         kusi  

    ●  Mengarahkan diskusi kelas pada keselu-   2 

       ruhan konsep pemeriksaan analisa  

         anion  

Akhir Penutup 
●  Membimbing siswa untuk membuat    2 

     kesimpulan hasil dari pembelajaran  

Jumlah 48 

Rata-Rata 2,7 

 
Keterangan :     Nilai  : Kriteria 
        0    : Tidak dilaksanakan 

1. : Kurang Baik 
2. : Cukup  Baik 
3. : Baik  
4. : Sangat Baik 

 
Berdasarkan tabel di atas aspek-aspek yang mendapatkan kriteria 

kurang baik adalah : 1) melakukan verifikasi ketepatan hipoPenelitian 
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Tindakan Kelas yang dibuat siswa menuju konsep, 2) memfasilitasi agar 

kelompok dapat bekerja lebih baik, 3) membuka dan mengatur jalannya 

diskusi, mengarahkan diskusi kelas pada keseluruhan konsep pemeriksaan 

analisa anion, dan 4) membimbing siswa untuk membuat kesimpulan. Ada 

satu aspek yang tidak baik yaitu guru dalam memberi kesempatan siswa 

untuk menganakisis data dari hasil percobaan dan membuat pembahasan 

atas hasil yang diperoleh serta membandingkan dengan literature yang ada 

untuk membuktikan hipoPenelitian Tindakan Kelas yang mereka buat . 

Keempat  aspek yang mendapat penilaian kurang baik di atas dan satu 

aspek yang tidak baik  merupakan suatu kelemahan yang terjadi pada 

siklus I. Hal ini akan dijadikan bahan kajian untuk refleksi dan revisi yang 

akan dilakukan pada siklus II. 

Hasil observasi berikutnya adalah motivasi belajar siswa seperti 

pada tabel berikut. 

                          Tabel 4.2. Motivasi Belajar Siswa Pada Siklus I 

Kriteria Kriteria 
Jumlah 

siswa Presentase 

1.00 - 1.50 Sangat kurang 0 0% 

1.51 - 2.50 Kurang 0 0% 

2.51 - 3.50 Cukup baik 2 10,5% 

3.51 - 4.50 Baik 17 89,4% 

4.51 - 5.00 Sangat baik 0 0% 

Jumlah 19 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa motivasi belajar 

siswa pada siklus I adalah dari 19 siswa terdapat 2 siswa (10,5%) 

yang mempunyai motivasi cukup baik, dan 17 siswa (89,4) siswa 

yang mempunyai motivasi baik.  

Pada siklus I, secara garis besar kegiatan belajar mengajar 

dengan metode inkuiri sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun 

peran guru masih cukup dominan untuk memberikan penjelasan dan 

arahan karena model tersebut masih dirasakan baru oleh siswa. 
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Berikutnya adalah rekapitulasi hasil tes formatif siswa seperti 

terlihat pada tabel berikut. 

        Tabel 4.3. Rekapitulasi Hasil Tes Siklus I 

No Uraian Hasil Siklus I 

1 
2 
3 
4 

Jumlah siswa yang tuntas  
Jumlah siswa belum tuntas  
Nilai rata-rata tes formatif 
Persentase ketuntasan belajar 

1 
18 

61,8 
5,3 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan 

menerapkan metode pembelajaran inkuiri diperoleh nilai rata-rata 

hasil belajar siswa adalah 61,8 dan ketuntasan belajar mencapai 

5,3% atau ada 1 siswa  dari 19 siswa sudah tuntas belajar. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara klasikal 

siswa belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 70 

hanya sebesar 5,3% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang 

dikehendaki yaitu sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena siswa 

masih merasa baru dan belum mengerti apa yang dimaksudkan dan 

digunakan guru dengan menerapkan metode pembelajaran inkuiri.      

c.  Refleksi 

Pada tahap ini akan dikaji apa yang telah terlaksana dengan 

baik maupun yang masih kurang baik dalam proses belajar mengajar 

dengan penerapan pembelajaran inkuiri. Dari data-data yang telah 

diperoleh dapat diuraikan sebagai berikut:  

1) Selama proses belajar mengajar guru telah mencoba 

mengarahkan pembelajaran dengan baik namun guru masih 

mendominasi kegiatan belajar mengajar 

2) Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui bahwa siswa 

kurang selama proses belajar berlangsung. 

3) Motivasi belajar termasuk baik 

4) Hasil belajar siswa pada siklus I belum mencapai ketuntasan. 

d.  Revisi Pelaksanaan  

Pada siklus I guru dalam menerapkan pembelajaran inkuiri 

belum baik dan dilihat dari aktivitas siswa yang kurang aktif serta 
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hasil belajar siswa pelaksanaan proses belajar mengajar sudah 

belum mencapai KKM. Maka perlu revisi  pada kegiatan guru : 1) 

melakukan verifikasi ketepatan hipoPenelitian Tindakan Kelas yang 

dibuat siswa menuju konsep, 2) memfasilitasi agar kelompok dapat 

bekerja lebih baik, 3) membuka dan mengatur jalannya diskusi, 

mengarahkan diskusi kelas pada keseluruhan konsep pemeriksaan 

analisa anion, dan 4) membimbing siswa untuk membuat 

kesimpulan, 5) memberi kesempatan siswa untuk menganakisis data 

dari hasil percobaan dan membuat pembahasan atas hasil yang 

diperoleh serta membandingkan dengan literature yang ada untuk 

membuktikan hipoPenelitian Tindakan Kelas yang mereka buat.   

2.  Siklus II 

a.  Perencanaan 

Sebelum tindakan siklus II dilaksanakan, peneliti harus 

menyiapkan instrumen penelitian terlebih dahulu. Pada tahap ini 

peneliti mempersiapkan : 

1) Menyiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus dan 

rencana program pelajaran 2, LKS 2 tentang Standar Kompetensi 

: Melaksanakan analisis jenis (klasik), Kompetensi Dasar :  

Melaksanakan pemeriksaan anion. 

2) Menyiapkan media pembelajaran untuk menjelaskan materi 

pelajaran menggunakan LCD Projector dahan presentasi yang 

dibuat dengan MS PowerPoint. 

3) Menyiapkan alat dan bahan praktik antara lain: 

Alat yang digunakan : 

a) Tabung reaksi   g)   Pipet tetes 

b) Beaker glass 100 mL  h)   Labu ukur 250 mL  

c) Batang pengaduk   i)   Botol semprot  

d) Rak tabung reaksi  j)   Gegep kayu 

e) Plat tetes    k)  Beaker glass  250 mL  

f) Corong    l)   Pemanas 

Bahan yang digunakan : 
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b) Na2CO3 padat 

a) H2SO4. encer  

b) KMnO4 

c)  Aquades 

d) C aktif      

4) Menyiapkan kisi-kisi soal, soal ulangan, perangkat penilaian 

kognitif, afektif dan psikomotor 

5)  Menyiapkan perangkat  pengamatan pengelolaan guru, 

pengamatan aktivitas guru dan sisiwa, serta motivasi siswa 

b.  Pelaksanaan  

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II 

dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2012 di Kelas XI Program Keahlian 

Analis Kimia SMK Negeri 1 Bontang dengan jumlah siswa 19 siswa. 

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar 

mengajar mengacu pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

yang telah dipersiapkan. Pengamatan (observasi) dilaksanakan 

bersamaan dengan pelaksaaan belajar mengajar. 

 Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif II 

dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam 

proses belajar mengajar yang telah dilakukan.  

Adapun data hasil penelitian pada siklus II adalah sebagai 

berikut: 

                    Tabel 4.4 Proses Pembelajaran Pada Siklus II 

Kegiatan Indikator Diskriptor Skor 

Awal 

Memyampaikan  ●  Guru menyampaikan topik pembelajaran    4 

Tujuan      melaksanakan pemeriksaan anion untuk  

Pembelajaran      uji  Oksidator dan uji CaCl2 & FeCl3  

  ●  Guru menggali pengetahuan awal    3 

       siswa dengan menanyakan  :  

       - cara membuat larutan persediaan   

         yang bebas logam berat dari per-  

Membangkitkan        cobaan yang telah dilakukan   

Pengetahuan        sebelumnya  

Awal ●  Guru mengajukan pertanyaan yang        2 

 
     berkaitan dengan materi pembelajar  

       an dengan peristiwa nyata yang ter-  
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       jdi dalam kehidupan sehari-hari  

       dengan menayangkan vidio tentang   

       pencemaran lingkungan yang diaki-  

       Batkan oleh bahan Kimia.  

  ●  Guru mengajukan pertanyaan yang         

  ●  Guru membagi siswa kedalam beberapa 3 

       kelompok  

Inti   ●  Guru meminta siswa menganalisa    3 

  Fase      fakta dari gambar yang ditayangkan  

  Perumusan  ●  Guru menyampaikan rumusan masalah    3 

  Masalah      yang akan dipecahkan siswa sesuai    

         dengan  topik pembelajaran.  

    ●  Guru memberi keempatan kepada siswa     3 

  Fase 
     untuk membuat hipoPenelitian Tindakan 
Kelas terhadap   

  Membuat       rumusan masalah yang telah diajukan  

  
HipoPenelitian 
Tindakan Kelas 

●  Melakukan verifikasi ketepatan 
hipoPenelitian Tindakan Kelas    3 

         yang dibuat siswa yang menuju konsep  

    ●  Guru meminta siswa  mendiskusikan    3 

         rencana percobaan yang telah disajikan  

         dalam LKS dan menyusun langkah     

         percobaan dalam bentuk diagram alir  

    ●  Guru memeriksa diagram alir yang di    3 

  
Fase  

     Buat oleh siswa untuk menguji 
hipoPenelitian Tindakan Kelas.  

  Percobaan ●  Guru mempersilahkan siswa untuk mem-    3 

         persiapkan peralatan dan bahan serta   

         melaksanakan percobaan sesuai   

         rancangan yang telah dibuat   

    ●  Memfasilitasi setiap kelompok agar     2 

         dapat bekerja dengan baik.  

Inti   ●  Memberi kesempatan siswa untuk    3 

         menganalisis data dari hasil percobaan   

         dan membuat pembahasan atas hasil  

         yang telah diperoleh serta memban-  

         dingkan dengan leteratur yang ada   

         Untuk membuktikan kebenaran  hipo-  

    
     Penelitian Tindakan Kelas yang mereka 
buat.  

    ●  Meminta setiap kelompok membuat   3 

  Fase       laporan sementara sesuai dengan   

  Menguji      Format yang telah ditetapkan  

  
HipoPenelitian 
Tindakan Kelas ●  Meminta setiap kelompok mempresen-       4 

         tasikan hasil analisis pada laporan   

         sementara dan memberi kesempatan  

         kepada siswa untuk melakukan tanya  

         jawab terhadap laporan yang dipresen  

         tasikan   

    ●  Membuka dan mengatur jalannya dis-    3 

         kusi  

    ●  Mengarahkan diskusi kelas pada keselu-   3 

       ruhan konsep pemeriksaan analisa  

         anion  

Akhir Penutup 
●  Membimbing siswa untuk membuat    4 

     kesimpulan hasil dari pembelajaran  

Jumlah 51 

Rata-Rata 3,0 
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Keterangan :     Nilai  : Kriteria 
        0    : Tidak dilaksanakan 

1. : Kurang Baik 
2. : Cukup  Baik 
3. : Baik  
4. : Sangat Baik 

 

Berdasarkan tabel di atas aspek-aspek yang mendapatkan kriteria 

kurang baik adalah : 1) Guru mengajukan pertanyaan yang  berkaitan 

dengan materi pembelajaran dengan peristiwa nyata yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari dengan menayangkan vidio tentang  pencemaran 

lingkungan yang diakbatkan oleh bahan Kimia, 2) memfasilitasi agar 

kelompok dapat bekerja lebih baik. Kedua  aspek yang mendapat penilaian 

kurang baik di atas merupakan suatu kelemahan yang terjadi pada siklus II. 

Hal ini akan dijadikan bahan kajian untuk refleksi dan revisi yang akan 

dilakukan pada siklus III. 

Hasil observasi berikutnya adalah motivasi belajar siswa seperti 

pada tabel berikut. 

                          Tabel 4.5. Motivasi Belajar Siswa Pada Siklus II 
 

Kriteria Kriteria 
Jumlah 

siswa Presentase 

1.00 - 1.50 Sangat kurang 0 0% 

1.51 - 2.50 Kurang 0 0% 

2.51 - 3.50 Cukup baik 0 0% 

3.51 - 4.50 Baik 19 100% 

4.51 - 5.00 Sangat baik 0 0% 

Jumlah 19 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa motivasi belajar 

siswa pada siklus II adalah dari 19 siswa terdapat 19 siswa (100%) 

yang mempunyai motivasi baik.  

Pada siklus II, secara garis besar kegiatan belajar mengajar 

dengan metode inkuiri sudah dilaksanakan dengan baik, peran siswa 
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sudah mulai kelihatan aktif dalam diskusi-diskusi untuk memecahkan 

masalah. 

Berikutnya adalah rekapitulasi hasil tes formatif siswa seperti 

terlihat pada tabel berikut. 

        Tabel 4.6. Rekapitulasi Hasil Tes Siklus II 

No Uraian Hasil Siklus II 

1 
2 
3 
4 

Jumlah siswa yang tuntas  
Jumlah siswa belum tuntas  
Nilai rata-rata tes formatif 
Persentase ketuntasan belajar 

16 
2 

78,8 
84,2 

 

Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa 

adalah 78,8 dan ketuntasan belajar mencapai 84,2% atau ada 16 

siswa dari 19 siswa sudah tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan 

bahwa pada siklus II ini ketuntasan belajar secara klasikal telah 

mengalami optimalisasi sedikit lebih baik dari siklus II. Adanya 

optimalisasi hasil belajar siswa ini karena setelah guru 

menginformasikan bahwa setiap akhir pelajaran akan selalu diadakan 

tes sehingga pada pertemuan berikutnya siswa lebih termotivasi 

untuk belajar. Pada pertemuan itu siswa sudah mulai mengerti apa 

yang dimaksudkan dan dinginkan guru dengan menerapkan metode 

pembelajaran inkuiri.           

c.  Refleksi 

Pada tahap ini akan dikaji apa yang telah terlaksana dengan 

baik maupun yang masih kurang baik dalam proses belajar mengajar 

dengan penerapan pembelajaran inkuiri. Dari data-data yang telah 

diperoleh dapat diuraikan sebagai berikut:  

1) Selama proses belajar mengajar guru telah melaksanakan semua 

pembelajaran model inkuiri dengan baik. Cuma dua a beberapa 

aspek yang belum sempurna. 

2) Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui bahwa siswa sudah 

mulai aktif selama proses belajar berlangsung. 
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3) Kekurangan pada siklus-siklus sebelumnya sudah mengalami 

perbaikan dan optimalisasi sehingga menjadi lebih baik. 

4) Motivasi belajar siswa baik 

5) Hasil belajar siswa pada siklus II mencapai ketuntasan, 16 siswa 

(84,2%) tuntas dan hanya 2 siswa yang belum tuntas 

d.  Revisi Pelaksanaan  

Pada siklus II guru telah menerapkan pembelajaran inkuiri 

dengan baik dan dilihat dari aktivitas siswa serta hasil belajar siswa 

pelaksanaan proses belajar mengajar sudah berjalan dengan baik. 

Hanya diperlukan revisi sedikit saja yaitu : 1) Guru mengajukan 

pertanyaan yang  berkaitan dengan materi pembelajaran dengan 

peristiwa nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan 

menayangkan vidio tentang  pencemaran lingkungan yang 

diakbatkan oleh bahan Kimia, 2) memfasilitasi agar kelompok dapat 

bekerja lebih baik. Ini akan diperbaiki sehingga pada siklus 

berikutnya menjadi sempurna.   

3.  Siklus III 

a.  Perencanaan 

Sebelum tindakan siklus III dilaksanakan, peneliti harus 

menyiapkan instrumen penelitian terlebih dahulu. Pada tahap ini 

peneliti mempersiapkan : 

1) Menyiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus dan 

rencana program pelajaran 3, LKS 3 tentang Standar Kompetensi 

: Melaksanakan analisis jenis (klasik), Kompetensi Dasar

 :  Melaksanakan pemeriksaan anion. 

2) Menyiapkan media pembelajaran untuk menjelaskan materi 

pelajaran menggunakan LCD Projector dahan presentasi yang 

dibuat dengan MS PowerPoint. 

3) Menyiapkan alat dan bahan praktik antara lain: 

Alat yang digunakan : 

a) Tabung reaksi   g)   Pipet tetes 
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b) Beaker glass 100 mL  h)   Labu ukur 250 mL  

c) Batang pengaduk   i)   Botol semprot  

d) Rak tabung reaksi  j)   Gegep kayu 

e) Plat tetes    k)  Beaker glass  250 mL  

f) Corong    l)   Pemanas 

Bahan yang digunakan : 

a) Na2CO3 padat 

b) H2SO4. encer  

c) KMnO4 

d) Aquades 

e) C aktif      

4) Menyiapkan kisi-kisi soal, soal ulangan, perangkat penilaian 

kognitif, afektif dan psikomotor 

5)  Menyiapkan perangkat  pengamatan pengelolaan guru, 

pengamatan aktivitas guru dan sisiwa, serta motivasi siswa 

b.  Pelaksanaan  

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus III 

dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2012 di Kelas XI Program 

Keahlian Analis Kimia SMK Negeri 1 Bontang dengan jumlah siswa 

19 siswa. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun 

proses belajar mengajar mengacu pada rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang telah dipersiapkan. Pengamatan 

(observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksaaan belajar 

mengajar. 

 Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif 

III dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam 

proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Adapun data hasil 

penelitian pada siklus I adalah sebagai berikut: 

                    Tabel 4.7 Proses Pembelajaran Pada Siklus III 

Kegiatan Indikator Diskriptor Skor 

Awal 
Memyampaikan  ●  Guru menyampaikan topik pembelajaran    4 

Tujuan      melaksanakan pemeriksaan anion untuk  
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Pembelajaran      uji Reduktor  

  ●  Guru menggali pengetahuan awal siswa     3 

       dengan menanyakan  :  

       - pengertian dari anion   

       - macam-macam uji sampel persediaan  

Membangkitkan        yang mengandung anion.  

pengetahuan  ●  Guru mengajukan pertanyaan yang        3 

Awal      berkaitan dengan materi pembelajaran  

       dengan peristiwa nyata yang terjadi   

       dalam kehidupan sehari-hari dengan   

       menunjukkan gambar atau artikel pen  

       cemaran lingkungan yang diakibatkan   

       bahan Kimia, sebagai bahan diskusi  

       kelompok.  

  ●  Guru membagi siswa kedalam beberapa 3 

       kelompok  

Inti   ●  Guru meminta siswa menganalisa    3 

  Fase      fakta dari gambar yang ditayangkan  

  Perumusan  ●  Guru menyampaikan rumusan masalah    3 

  Masalah      yang akan dipecahkan siswa sesuai    

         dengan  topik pembelajaran.  

    ●  Guru memberi keempatan kepada siswa     3 

  Fase 
     untuk membuat hipoPenelitian Tindakan 
Kelas terhadap   

  Membuat       rumusan masalah yang telah diajukan  

  
HipoPenelitian 
Tindakan Kelas 

●  Melakukan verifikasi ketepatan 
hipoPenelitian Tindakan Kelas    3 

         yang dibuat siswa yang menuju konsep  

    ●  Guru meminta siswa  mendiskusikan    3 

         rencana percobaan yang telah disajikan  

         dalam LKS dan menyusun langkah     

         percobaan dalam bentuk diagram alir  

    ●  Guru memeriksa diagram alir yang di    3 

  
Fase  

     Buat oleh siswa untuk menguji 
hipoPenelitian Tindakan Kelas.  

  Percobaan ●  Guru mempersilahkan siswa untuk mem-    3 

         persiapkan peralatan dan bahan serta   

         melaksanakan percobaan sesuai   

         rancangan yang telah dibuat   

    ●  Memfasilitasi setiap kelompok agar     3 

         dapat bekerja dengan baik.  

Inti   ●  Memberi kesempatan siswa untuk    3 

         menganalisis data dari hasil percobaan   

         dan membuat pembahasan atas hasil  

         yang telah diperoleh serta memban-  

         dingkan dengan leteratur yang ada   

         Untuk membuktikan kebenaran  hipo-  

    
     Penelitian Tindakan Kelas yang mereka 
buat.  

    ●  Meminta setiap kelompok membuat   3 

  Fase       laporan sementara sesuai dengan   

  Menguji      Format yang telah ditetapkan  

  
HipoPenelitian 
Tindakan Kelas ●  Meminta setiap kelompok mempresen-       4 

         tasikan hasil analisis pada laporan   

         sementara dan memberi kesempatan  

         kepada siswa untuk melakukan tanya  

         jawab terhadap laporan yang dipresen  

         tasikan   
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    ●  Membuka dan mengatur jalannya dis-    4 

         Kusi  

    ●  Mengarahkan diskusi kelas pada keselu-   3 

       ruhan konsep pemeriksaan analisa  

         anion  

Akhir Penutup 
●  Membimbing siswa untuk membuat    3 

     kesimpulan hasil dari pembelajaran  

Jumlah 57 

Rata-Rata 3,4 

 
Keterangan :     Nilai  : Kriteria 
        0    : Tidak dilaksanakan 

1. : Kurang Baik 
2. : Cukup  Baik 
3. : Baik  
4. : Sangat Baik 

 

Berdasarkan tabel di atas aspek-aspek mengalami 

optimalisasi sehingga hasilnya rata-rata baik.  

Hasil observasi berikutnya adalah motivasi belajar siswa 

seperti pada tabel berikut. 

                          Tabel 4.8. Motivasi Belajar Siswa Pada Siklus III 

Kriteria Kriteria 
Jumlah 

siswa Presentase 

1.00 - 1.50 Sangat kurang 0 0% 

1.51 - 2.50 Kurang 0 0% 

2.51 - 3.50 Cukup baik 0 0% 

3.51 - 4.50 Baik 17 89,4% 

4.51 - 5.00 Sangat baik 2 10,5% 

Jumlah 19 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa motivasi belajar 

siswa pada siklus III adalah dari 19 siswa terdapat 17 siswa (89,4) 

siswa yang mempunyai motivasi sangat baik, dan siswa (10,5%) 

yang mempunyai motivasi baik 

Pada siklus III, secara garis besar kegiatan belajar mengajar 

dengan metode inkuiri sudah dilaksanakan dengan baik, peran guru 

hanya membimbing diskusi saja selanjutnya siswa telah benar-benar 

menikmati pembelajaran inkuiri. 

Berikutnya adalah rekapitulasi hasil tes formatif siswa seperti 

terlihat pada tabel berikut. 
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        Tabel 4.9. Rekapitulasi Hasil Tes Siklus III 

No Uraian Hasil Siklus I 

1 
2 
3 
4 

Jumlah siswa yang tuntas  
Jumlah siswa belum tuntas  
Nilai rata-rata tes formatif 
Persentase ketuntasan belajar 

19 
0 

87,7 
100 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai rata-rata tes formatif 

sebesar 87,7 dan dari 19 siswa yang telah tuntas sebanyak 19 siswa 

mencapai ketuntasan belajar. Maka secara klasikal ketuntasan 

belajar yang telah tercapai sebesar 100%.  Hasil pada siklus III ini 

mengalami optimalisasi lebih baik dari siklus II. Adanya optimalisasi 

hasil belajar pada siklus III ini dipengaruhi oleh adanya optimalisasi 

kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran inkuiri sehingga 

siswa menjadi lebih terbiasa dengan pembelajaran seperti ini 

sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi yang telah 

diberikan. 

c.  Refleksi 

Pada tahap ini akan dikaji apa yang telah terlaksana dengan 

baik maupun yang masih kurang baik dalam proses belajar mengajar 

dengan penerapan pembelajaran inkuiri. Dari data-data yang telah 

diperoleh dapat diuraikan sebagai berikut:  

1) Selama proses belajar mengajar guru telah melaksanakan semua 

pembelajaran dengan baik. Meskipun ada beberapa aspek yang 

belum sempurna, tetapi persentase pelaksanaannya untuk 

masing-masing aspek cukup besar. 

2) Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui bahwa siswa aktif 

selama proses belajar berlangsung. 

3) Kekurangan pada siklus-siklus sebelumnya sudah mengalami 

perbaikan dan optimalisasi sehingga menjadi lebih baik. 

4) Hasil belajar siswa pada siklus III mencapai ketuntasan. 

d.  Revisi Pelaksanaan  

Pada siklus III guru telah menerapkan pembelajaran inkuiri 

dengan baik dan dilihat dari aktivitas siswa serta hasil belajar siswa 

pelaksanaan proses belajar mengajar sudah berjalan dengan baik. 
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Maka tidak diperlukan revisi terlalu banyak, tetapi yang perlu 

diperhatikan untuk tindakan selanjutnya adalah memaksimalkan dan 

mempertahankan apa yang telah ada dengan tujuan agar pada 

pelaksanaan proses belajar mengajar selanjutnya penerapan 

pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan proses belajar mengajar 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran inkuiri dalam setiap siklus mengalami optimalisasi. Hal ini 

berdampak positif terhadap hasil belajar siswa yaitu dapat ditunjukkan dengan 

meningkatnya nilai rata-rata siswa pada setiap siklus yang terus mengalami 

optimalisasi.  

Memang dalam melakukan kegiatan belajar mengajar mengalami 

kendala namun dalam siklus-sklus berikutnya dilakukan perbaikan.  Dalam 

siklus I diperoleh aspek-aspek yang mendapatkan kriteria kurang baik dalam 

proses pembelajaran adalah : 1) melakukan verifikasi ketepatan hipoPenelitian 

Tindakan Kelas yang dibuat siswa menuju konsep, 2) memfasilitasi agar 

kelompok dapat bekerja lebih baik, 3) membuka dan mengatur jalannya diskusi, 

mengarahkan diskusi kelas pada keseluruhan konsep pemeriksaan analisa 

anion, 4) membimbing siswa untuk membuat kesimpulan, dan 5) memberi 

kesempatan siswa untuk menganakisis data dari hasil percobaan dan membuat 

pembahasan atas hasil yang diperoleh serta membandingkan dengan literature 

yang ada untuk membuktikan hipoPenelitian Tindakan Kelas yang mereka buat.  

Selanjutnya diadakan refleksi dan revisi pada siklus ke II. Dalam 

perjalanan siklus ke II terdapat kekurangan dalam proses belajar mengajar 

yaitu : 1) Guru mengajukan pertanyaan yang  berkaitan dengan materi 

pembelajaran dengan peristiwa nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari 

dengan menayangkan vidio tentang  pencemaran lingkungan yang diakbatkan 

oleh bahan Kimia, 2) memfasilitasi agar kelompok dapat bekerja lebih baik.  

Selanjutnya diadakan refleksi dan revisi pada siklus ke III. Dalam 

perjalanan siklus ke III kekurangan dalam proses belajar mengajar sudah tidak 
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ada lagi. Dengan demikian belajar mengajar model inkuiri berjalan sesuai 

rencana dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Dengan demikian aktivitas siswa dalam proses pembelajaran Kimia 

kelas XI SMK Negeri 1 Bontang pada Standar Kompetensi : Melaksanakan 

analisis jenis (klasik), Kompetensi Dasar :  Melaksana kan pemeriksaan anion 

melalui metode pembelajaran inkuiri yang paling dominan adalah bekerja 

dengan menggunakan alat/media, mendengarkan/ memperhatikan penjelasan 

guru, dan diskusi antar siswa/antara siswa dengan guru. Jadi dapat dikatakan 

bahwa aktivitas siswa dapat dikategorikan aktif.  

Untuk aktivitas guru selama pembelajaran telah melaksanakan langah-

langkah pembelajaran inkuiri dengan baik. Hal ini terlihat dari aktivitas guru 

yang muncul di antaranya aktivitas membimbing dan mengamati siswa dalam 

mengerjakan kegiatan LKS/menemukan konsep, menjelaskan/melatih 

menggunakan alat, memberi umpan balik/evaluasi/tanya jawab. 

Motivasi belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar pada setiap 

siklus mengalami optimalisasi yaitu pada siklus I adalah dari 19 siswa terdapat 

2 siswa (10,5%) yang mempunyai motivasi cukup baik, dan 17 siswa (89,4) 

siswa yang mempunyai motivasi baik. Pada siklus II adalah dari 19 siswa 

terdapat 19 siswa (100%) yang mempunyai motivasi baik. Pada siklus III adalah 

dari 19 siswa terdapat 17 siswa (89,4) siswa yang mempunyai motivasi sangat 

baik, dan siswa (10,5%) yang mempunyai motivasi baik. Hal ini menunjukkan 

bahwa model pembelajaran inkuiri dan meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Mengenai hasil belajar terutama dalam pencapaian KKM siswa pada 

awalnya masih rendah, ini karena siswa belum paham atau belum siap 

memperoleh metode inkuiri namun dalam siklus berikutnya hasil belajar 

meningkat dan KKM juga daiperoleh siswa. Pada siklus I guru memulai 

menerapkan metode pembelajaran inkuiri diperoleh nilai rata-rata hasil belajar 

siswa adalah 61,8 dan ketuntasan belajar mencapai 5,3% atau hanya ada 1 

siswa  dari 19 siswa sudah tuntas belajar. Pada siklus II nilai rata-rata hasil 

belajar siswa adalah 78,8 dan ketuntasan belajar mencapai 84,2% atau ada 16 

siswa dari 19 siswa sudah tuntas belajar. Pada siklus III nilai rata-rata tes 

formatif sebesar 87,7 dan dari 19 siswa yang telah tuntas sebanyak 19 siswa 



©falahyu.wordpress.com                                                                                                                                                                                       51 

 

mencapai ketuntasan belajar. Maka secara klasikal ketuntasan belajar yang 

telah tercapai sebesar 100%.  Adanya optimalisasi hasil belajar dari siklus I, 

siklus II sampai pada siklus III menunjukkan optimalisasi kemampuan guru 

dalam menerapkan pembelajaran inkuiri sehingga siswa menjadi lebih terbiasa 

dengan pembelajaran  dan mudah dalam memahami materi yang telah 

diberikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan   

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga 

siklus, dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan metode pembelajaran inkuiri mempunyai pengaruh dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa yang ditunjukan dengan rata-rata 

jawaban siswa yang menyatakan bahwa siswa tertarik dan berminat 

dengan metode pembelajaran inkuiri sehingga mereka menjadi 

termotivasi untuk belajar. Motivasi belajar siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar pada siklus I adalah dari 19 siswa terdapat 2 siswa (10,5%) 

yang mempunyai motivasi cukup baik, dan 17 siswa (89,4) siswa yang 

mempunyai motivasi baik. Pada siklus II adalah dari 19 siswa terdapat 

19 siswa (100%) yang mempunyai motivasi baik. Pada siklus III adalah 

dari 19 siswa terdapat 17 siswa (89,4) siswa yang mempunyai motivasi 

sangat baik, dan siswa (10,5%) yang mempunyai motivasi baik. 

2. Pembelajaran dengan inkuiri memiliki pengaruh dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa yang ditandai dengan optimalisasi ketuntasan belajar 

siswa dalam setiap siklus, yaitu pada siklus I nilai rata-rata hasil belajar 

siswa adalah 61,8 dan ketuntasan belajar mencapai 5,3% atau hanya 

ada 1 siswa  dari 19 siswa sudah tuntas belajar. Pada siklus II nilai rata-

rata hasil belajar siswa adalah 78,8 dan ketuntasan belajar mencapai 

84,2% atau ada 16 siswa dari 19 siswa sudah tuntas belajar. Pada siklus 

III nilai rata-rata tes formatif sebesar 87,7 dan dari 19 siswa yang telah 

tuntas sebanyak 19 siswa mencapai ketuntasan belajar. Maka secara 

klasikal ketuntasan belajar yang telah tercapai sebesar 100%. 

B.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini agar proses belajar mengajar Kimia 

lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal bagi siswa, maka 

disampaikan saran sebagai berikut: 
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1. Untuk melaksanakan metode pembelajaran inkuiri memerlukan 

persiapan, guru harus mampu menentukan atau memilih standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran metode inkuiri agar diperoleh hasil yang optimal. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, guru hendaknya menggunakan 

metode pembelajaran inkuiri agar siswa dapat menemukan pengetahuan 

baru, memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa mampu 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. 

3. Hasil penelitian ini agar dapat ditindaklanjuti oleh peneliti lain ditempat 

yang berbeda agar dapat menjadi perbandingan dan mencari kelebihan 

dan kekurangan  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
1. Identitas 

Satuan Pendidikan  : SMK Negeri I Bontang 
Kelas / Semester  : XI  /  II 
Mata Pelajaran / Tema : Melakukan analisis jenis (klasik) 
Program Keahlian  : Analis Kimia 
Jumlah Pertemuan   : 1 x pertemuan  

 
2. Standar Kompetensi (SK) 
 SK: 1. Melakukan analisis jenis (klasik) 
 
3. Kompetensi dasar (KD) 
 KD: 12.5.2 Menyiapkan panelis untuk analisis sensori anion dengan uji  
           AgNO3 
 
4. Indikator Pencapaian Kompetensi  

1. Membuat larutan / reagent yang digunakan dalam analisis anion 
dengan uji     AgNO3 

           2. Melakukan penentuan pelarut yang cocok digunakan untuk 
melarutkan sampel padatan anion dengan uji AgNO3 

3. melakukan identifikasi terhadap larutan persediaan untuk anion 
dengan  uji AgNO3 

 
5. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa dapat membuat larutan / reagent yang digunakan dalam 
analisis anion dengan uji AgNO3 

2. Siswa dapat  penentuan pelarut yang cocok digunakan untuk 
melarutkan sampel padatan anion dengan  uji AgNO3 

3. Siswa dapat melakukan identifikasi terhadap larutan persediaan 
berupa anion dengan  uji AgNO3 

 
6. Materi Ajar 
            a. Materi Ajar : 

      1. membuat larutan / reagent yang digunakan dalam analisis anion  
uji   AgNO3 

2. menentuan pelarut yang cocok digunakan untuk melarutkan 
sampel padatan  

            anion uji AgNO3 
3.  melakukan identifikasi terhadap larutan persediaan berupa anion 

pada uji   AgNO3 
 
 b. Uraian Materi    : 

    1. Membuat larutan / reagent yang digunakan dalam analisis anion uji 
AgNO3 

           ● Menimbang / memipet bahan baku sesuai dengan volume yang 
diperlukan   dengan   konsentrasi yang telah ditetapkan  

                    ● Melarutkan / mengencerkan bahan dengan pelarut yang telah 
ditentukan dengan volume yang telah ditetapkan  
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          2. Menentukan    pelarut   yang   cocok digunakan dalam melarutkan 
sampel  

                    padatan anion Cl-   , I-   ,Br- , C2O4
2- , PO4

2-  
        ● Menimbang   sampel   padatan   yang mengandung anion Cl-   , I-   

,Br- , C2O4
2- , PO4

2- sebanyak   ± 0,5 gram 
          ●  Melarutkan dengan pelarut yang sesuai dengan urutan pelarut : 
  ● Menggunakan air dingin atau panas 
  ● Menggunakan HCl encer dingin atau panas 
  ● Menggunakan HCl pekat dingin / panas 
  ● Menggunakan HNO3 encer dingin / panas 
  ● Menggunakan HNO3 pekat dingin / panas 
  ● Menggunakan Aquaregia ( HCl:HNO3 ) dengan 

perbandingan 2 : 3 
                     ●     Mengencerkan larutan tersebut hingga ± 40 mL 

  
3. Melakukan identifikasi terhadap larutan persediaan berupa anion Cl-   

, I-   ,Br- , C2O4
2- , PO4

2- 
                  ●    Memipet sampel persediaan dan membebaskan sampel terse 

but dengan logam beratnya. 
                  ● menambahkan dengan HNO3 encer dan memanaskannya 

selama 5 menit. 
● Menambahkan HNO3 pekat, jika terbentuk endapan AgNO3 

saring dan identifikasi   endapan untuk anion Cl-   , I-   ,Br- dan 
filtrat untuk identifikasi adanya anion C2O4

2- , PO4
2- 

● Menambahkan dengan reagent-reagent tertentu untuk 
memastikan  bahwa sampel benar-benar  anion Cl-   , I-   ,Br- , 
C2O4

2- , atau PO4
2- 

 
7. Alokasi Waktu 
 Alokasi Waktu :  4 x 40   menit dalam 1 pertemuan  
            Rincian Waktu :  1 x 40   menit untuk indikator 1 
       1 x 40   menit untuk indikator 2  
       2 x 40   menit untuk indikator 3 
        
8. Metode Pembelajaran 
 1. Problem Based Instruction ( pembelajaran berdasarkan masalah ) 
 2. Diskusi 
 3. Praktikum 
 4. Pemberian tugas (membuat laporan resmi hasil percobaan) 
 
9. Kegiatan Pembelajaran 
 Kegiatan awal  
            ● Menguji pemahaman siswa dengan mengingatkan pada materi  

identifikasi anion dengan memberi  pertanyaan  sambil   meninjau   
kembali   kesalahan  yang muncul pada pertemuan sebelumnya. 

 ● Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. 
 ● Membagi siswa dalam 4 kelompok, satu kelompok terdiri dari 3 –  
                      4 siswa.  
  
 Kegiatan Inti  

a. Percobaan I ( mencari pelarut yang cocok digunakan untuk  
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           melarutkan anion uji AgNO3) 

 Guru mempersilahkan kepada kelompok untuk mempersiapkan 
peralatan dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan. 

 Guru memberi waktu kepada kelompok untuk membuat 
rancangan percobaan. 

 Guru memeriksa rancangan hasil percobaan kelompok. 

 Guru meminta kepada kelompok untuk mendiskusikan materi 
identifikasi anion uji AgNO3 

 Guru melakukan ferifikasi kedalamam masalah yang dibuat oleh 
tiap kelompok 

 Siswa melakukan percobaan sesuai dengan rancangan yang 
telah dibuat dan disetujui oleh guru. 

 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menganalisis 
data hasil percobaan dari data yang mereka peroleh 

 Guru meminta kepada setiap kelompok  untuk mempresentasikan 
hasil analisis pada laporan sementara dan memberi kesempatan 
kepada kelompok lain untuk melakukan tanya jawab terhadap 
laporan yang dipresentasikan. 

 Guru memberikan umpan balik terhadap hasil resume kelompok. 
 

b. Percobaan 2 ( identifikasi  terhadap larutan persediaan  
berupa anion Cl-   , I-   ,Br- , C2O4

2- , PO4
2- ) 

             ●        Masing-masing kelompok menghitung banyaknya  
● HNO3 pekat yang dipipet untuk membuat larutan HNO3  0,1 

N  dengan volume  250 mL 
● H2SO4 ,CH3COOH dan CCl4 pekat yang dipipet untuk 

membuat larutan H2SO4, CH3COOH dan CCl4 0,1 N dengan 
volume  masing-masing 250 mL 

           ● AgNO3, dan NaOH padat yang ditimbang untuk membuat 
larutan AgNO3 dan NaOH 0,1N dengan volume masing-
masing 100 mL 

           ● Na2Cr2O4  padat yang ditimbang untuk membuat larutan 
Na2Cr2O4 0,1 N dengan volume 100 mL 

 Masing-masing kelompok melakukan percobaan sesuai dengan 
rancangan yang telah dibuat dan disetujui oleh guru. 

 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menganalisis 
data hasil percobaan dan membuat pembahasan atas hasil yang 
mereka peroleh dengan membandingkan pada literatur yang ada 
untuk membuktikan  

 Guru meminta kepada setiap kelompok  untuk mempresentasikan 
hasil analisis pada laporan sementara dan memberi kesempatan 
kepada kelompok lain untuk melakukan tanya jawab terhadap 
laporan yang dipresentasikan. 

 Guru memberikan umpan balik terhadap hasil resume kelompok. 
 

         Kegiatan Penutup  

 Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan hasil 
pembelajaran 
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 Guru menyampaikan kepada siswa untuk membuat laporan 
percobaan yang lengkap untuk dikumpulkan pada pertemuan 
berikutnya. 

 
10. Penilaian Pembelajaran  
 a. Teknik  
      a. Penilaian kognitif 
      b.    Penilaian Afektif 
                 c.    Penilaian Psikomotor 
 
            b. Butir Soal ( percobaan 1 ) 

 1. Tentukan pelarut yang digunakan untuk melarutkan padatan anion 
Cl-   , I-   ,Br- , C2O4

2- , PO4
2. 

  

c.  Butir Soal (percobaan 2 )  
 2. Pada pemeriksaan anion, suatu sampel setelah ditambah HNO3 

encer dan dipanaskan ± 5 menit dan ditambah lagi HNO3 pekat 
akan terbentuk endapan, pada endapan tersebut akan sempurna 
setelah ditambah perak nitrat, endapan digunakan untuk uji 
adanya anion………… 

 3. Sedangkan pada filtrate bias digunakan untuk uji adanya 
anion………….. 

 4. Pada uji filtrat akan terbentuk dua tapisan setelah ditambah CCl4 

yang berwarna ungu tua , hal tersebut menunjukkan adanya anion  
 
            d. Kunci Jawaban ( Butir soal percobaan I  dan II ) dan proses 

penskoran  
 

  NO 
SOAL 

                       
                      KUNCI JAWABAN 

       
      SKOR 

    1. Cl- ,I-   ,Br- , C2O4
2- , PO4

2 larut dalam 
aquadest dingin    

       25 

    2.        Cl- ,I-   ,Br-        30 

    3. C2O4
2- , PO4

2        30 

    4. I-           15 

                          Total Nilai                                                         100 

       
11. Sumber Belajar 

 Ir.L.Setiyono dan Dr.A.Hadyana Pudjaatmaka, Buku Teks Analisis 
Anorganik Kualitatif Makro dan Semimikro Edisi 5 ( Bab IV bagian II, 
hal 316-409 ) 

 Ery Sepdyastutik, S.Pd , Jobsheet Analisis Jenis Klasik ( halaman 35-
53 ) 

            Guru Program Diklat 
          Melakukan analisis jenis (klasik) 
 
 
   
                                            Ery Sepdyastutik, S.Pd 
                 NIP. 196709011994122004 


