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LAMPIRAN 1. Surat Selesai Bimbingna Skripsi 
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LAMPIRAN 2. Kartu Bimbingan Konsultasi 
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LAMPIRAN 3. Terjemahan Q.S An Nahl/16: 44 

“Para rasul itu kami utus dengan membawa keterangan-keterangan berupa mukjizat yang 

membuktikan kenabian dan kerasulan mereka. Dan sebagian dari mereka membawa kitab-kitab 

yang berisi hukum, nasihat, dan aturan yang menjadi pedoman bagi kehidupan kaumnya.” 

 

 

 

LAMPIRAN 4. Terjemahan Q.S An Nahl/16: 125 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan 

berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih 

mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang 

mendapat petunjuk” 
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LAMPIRAN 5. SILABUS PEMBELAJARAN 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

1.1   Menyadari adanya keteraturan dari sifat 
hidrokarbon, termokimia, laju reaksi, 
kesetimbangan kimia, larutan dan koloid sebagai 
wujud kebesaran Tuhan YME dan pengetahuan 
tentang adanya keteraturan tersebut sebagai 
hasil pemikiran kreatif manusia yang 
kebenarannya bersifat tentatif. 

 Sistem koloid 

 Sifat koloid 

 Pembuatan 
koloid 

 Peranan koloid 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari dan 
industri 

Mengamati (Observing)   

 Mencari informasi dari berbagai sumber dengan 
membaca/mendengar/mengmati tentang sistem 
koloid, sifat-sifat koloid, pembuatan koloid dan 
peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari 

 Mencari contoh-contoh koloid yang terdapat 
dalam kehidupan sehari-hari.  

Menanya (Questioning) 

 Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 
perbedaan larutan sejati, koloid dan suspensi, 
sistem koloid yang terdapat dalam kehidupan 
(kosmetik, farmasi,  bahan makanan dan lain-lain)  

 Mengapa piring yang kotor karena minyak harus 
dicuci menggunakan sabun? 

Mengumpulkan data  (Eksperimenting) 

 Mendiskusikan hasil bacaan tentang sistem 
koloid, sifat-sifat koloid, pembuatan koloid dan 
peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari 

 Merancang percobaan pembuatan koloid dan 
mempresentasikan hasil rancangan untuk 
menyamakan persepsi 

 Melakukan percobaan pembuatan koloid 

 Mengamati dan mencatat data hasil percobaan 

 Mendiskusikan bahan/zat yang berupa koloid 
dalam industri farmasi, kosmetik, bahan makanan, 
dan lain-lain 

Mengasosiasi (Associating) 

 Menganalisis dan menyimpulkan data percobaan  

 Menghubungkan sistem koloid dengan sifat koloid 

 Diskusi informasi tentang koloid liofob dan 

Tugas  

 Membuat peta konsep 
tentang sistem koloid, 
sifat-sifat koloid, 
pembuatan koloid dan 
peranan koloid dalam 
kehidupan sehari-hari 
dan mempresentasi-
kannya 
 

 Merancang percobaan 
pembuatan koloid 

 
Observasi 

 Sikap ilmiah dalam 
melakukan percobaan 
dan presentasi, 
misalnya: melihat  
skala volume/suhu, 
cara menggunakan 
senter (effek Tyndall) 
cara  menggunakan 
pipet, menimbang,  
keaktifan, kerja sama, 
komunikatif, tanggung 
jawab, dan peduli 
lingkungan, dsb)  

 
Portofolio 

 Laporan percobaan  
 
Tes tertulis uraian 

3 mgg x 4 jp - Buku kimia 
kelas XI 

- Lembar 
kerja 

- Berbagai 
sumber 
lainnya 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

hidrofob 

Mengkomunikasikan (Communicating) 

 Mempresentasikan hasil rangkuman tentang 
sistem koloid, sifat-sifat koloid, pembuatan koloid 
dan peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari  

 Membuat laporan percobaan dan mempresen-
tasikannya dengan menggunakan tata bahasa 
yang benar 

 Mengkomunikasikan peranan koloid dalam 
industri farmasi, kosmetik, bahan makanan, dan 
lain-lain. 

 Pemahaman sistem 
koloid, sifat koloid,  dan 
pembuatan koloid 
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LAMPIRAN 6. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

A. Identitas 

1. Sekolah    : MAN 4 Banjar 

2. Mata Pelajaran   : Kimia  

3. Kelas/Semester  : XI/Ganjil 

4. Materi Pokok    : Sistem Koloid  

5. Alokasi Waktu   : 4 JP × 45 menit 

B. Kompetensi Inti (KI)  

KI 1 dan 2 

Rumusan kompetensi Sikap Spiritual adalah “Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial adalah 

“Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif 

dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di 

lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, 

negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 

KI 3 KI 4 

Memahami, menerapkan, menganalisis 

dan mengevaluasi pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif pada tingkat teknis, 

spesifik, detil, dan kompleks 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

Menunjukkan keterampilan menalar, 

mengolah, dan menyaji secara efektif, 

kreatif, produktif, kritis, mandiri, 

kolaboratif, komunikatif, dan solutif 

dalam ranah konkret dan abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah, serta mampu 

menggunakan metoda sesuai dengan 

kaidah keilmuan. 
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C. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

KOMPETENSI DASAR DARI KI 3 KOMPETENSI DASAR DARI KI 4 

KD 3.14 Mengelompokkan berbagai tipe 

sistem koloid, dan menjelaskan 

kegunaan koloid dalam 

kehidupan berdasarkan sifat-

sifatnya. 

KD 4.14 Membuat makanan atau produk 

lain yang berupa koloid atau 

melibatkan prinsip koloid 

IPK IPK 

3.14.1 Mengklasifikasikan suspensi 

kasar, larutan sejati dan koloid.  

3.14.2 Mengelompokkan jenis koloid 

berdasarkan fase terdispersi dan 

fase pendispersi.  

3.14.3 Mendeskripsikan sifat-sifat koloid 

(efek tyndall, gerak Brown, 

dialisis, elektroforesis dan 

koagulasi).  

3.14.4 Menjelaskan koloid liofob dan 

liofil  

3.14.5 Mendeskripsikan peranan koloid 

di industri dan kehidupan sehari-

hari. 

4.14.1 Merancang dan melakukan 

percobaan tentang pembuatan 

makanan berupa agar-agar 

berupa koloid atau yang 

melibatkan prinsip koloid dan 

melaporkan hasil percobaan 

4.14.2 Menyimpulkan hasil percobaan 

tentang pembuatan makanan 

berupa agar-agar produk lain 

berupa koloid atau yang 

melibatkan prinsip koloid dan 

melaporkan hasil percobaan  

4.14.3 Menyajikan hasil percobaan 

pembuatan makanan berupa 

agar-agar berupa koloid atau 

yang melibatkan prinsip koloid 

dan melaporkan hasil percobaan 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan pembelajaran model Discovery Learning peserta didik dapat 

mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid, dan menjelaskan kegunaan koloid 

dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnyadan dengan model Project Based 

Learning peserta didik dapat membuat makanan berupa agar-agar yang berupa 

koloid atau melibatkan prinsip koloid dengan disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), dan pro-aktif sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dengan benar. 
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E. Materi Pembelajaran 

1. Faktual :  

a. Jenis-jenis Koloid  

b. Sifat-sifat koloid  

2. Konseptual:  

a. Pengertian Koloid 

3. Prosedural: 

Rancangan percobaan tentang membuat makanan berupa agar-agar yang 

berupa koloid atau melibatkan prinsip koloid 

F. Pendekatan/Model/Metode Pembelajaran 

Pendekatan  : Scientific  

Model   : Discovery Learning & Project Based Learning  

Metode   : Diskusi dan eksperimen 

G. Media/Alat dan Bahan Pembelajaran 

1. Media  : Aplikasi dan LKPD 

2. Alat   : Alat dan bahan Praktikum sesuai yang dibutuhkan 

H. Sumber Belajar 

Sudarmo, U.2014.Kimia untuk SMA/MA kelas XI Peminatan.Jakarta:Erlangga 

I. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

1. Model Pembelajaran  : Discovery Learning  

2. Metode Pembelajaran  : Diskusi, penugasan, tanya jawab 

3. Alokasi Waktu   : 4 JP 
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N

o 

Tahap Kegiatan Karakter Estimas

i Waktu 

1 Pendahulua

n 

a. Memberi salam, berdoa, dan 

mengondisikan diri siap 

belajar dengan lingkungan 

yang bersih dan rapi  

b. Peserta didik menerima 

apersepsi tentang campuran 

kimia dan larutan kimia 

c. Peserta didik termotivasi 

dengan tampilan aplikasi yang 

berisi video animasi.  

d. Peserta didik memperhatikan 

kompetensi dan tujuan 

pembelajaran yang harus 

dicapai serta lingkup materi 

yang dipelajari dan maanfaat 

dari mempelajari sistem koloid 

Religius, 

Gotong royong 

 

 

Literasi  

 

 

Literasi  

 

 

Literasi 

15 menit 

2 Inti a. Stimulation 

(simulasi/Pemberian 

rangsangan) 

- Peserta didik diminta 

untuk berpikir tentang 

larutan gula, larutan kopi 

dan larutan susu yang 

dibawa pendidik kemudian 

menyusun pertanyaan 

pertanyaan mengenai 

larutan yang dibawa 

tersebut. 

b. Problem Statement 

(mengidentifikasi masalah) 

 Pendidik memberikan 

kesempatan untuk peserta 

didik mengajukan/menulis 

pertanyaan-pertanyaan 

yang terkait dengan 

 

 

 

Critical 

Thinking, 

creativity 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 
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informasi yang didapat 

dari hasil bacaan, 

termasuk pertanyaan yang 

bersifat hipotetis. Contoh 

pertanyaan yang relevan 

berkaitan dengan materi 

sistem koloid adalah:  

1. Apa yang dimaksud 

dengan koloid ?  

2. Apa perbedaan antara 

koloid, larutan dan 

suspensi?  

3. Sebutkan contoh-

contoh dari koloid, 

larutan dan suspensi? 

c. Data collection 

(pengumpulan data) 

 Peserta didik diminta secara 

berkelompok mencari data 

dan informasi mengenai 

jenis koloid ,sifat koloid, 

pembuatan koloid, dan 

contoh-contoh koloid dalam 

kehidupan sehari-hari dari 

berbagai sumber belajar 

(buku dan internet) dengan 

mengacu pada aplikasi. 

d. Data processing (pengolahan 

Data) 

 Dengan mengunakan data 

yang diperoleh peserta 

didik berdiskusi untuk 

menjawab masalah-masalah 

yang disajikan dalam 

aplikasi. 

e. Verification (pembuktian) 

 Setiap kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaboration, 

critical 

thinking, 

creativity, 

Gotong royong, 

intregritas dan 

mandiri 

 

 

 

 

 

 

Communication 

Collaboration, 

critical thinking, 

creativity, 

Gotong royong, 

intregritas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 menit 

 

 

 

 

 

 

10 menit 
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menyapaikan/mempresenta

sikan hasil kerja yang 

diperoleh dalam aplikasi 

dan kelompok lain 

menanggapi dan berdiskusi 

tentang hasil dari diperoleh 

dalam aplikasi. 

mandiri 

 

Communication

, critical 

thinking, 

collaboration 

 

 

 

 

 

 

3 Penutup f. Generalization (menarik 

kesimpulan/generalisasi) 

 Peserta didik dengan 

dibimbing pendidik 

menyimpulkan hasil diskusi 

mengenai sistem koloid dan 

sifat-sifat koloid. 

 Pendidik memberikan 

penghargaan kepada 

kelompok yang mempunyai 

kinerja terbaik selama 

diskusi dan proses 

pembelajaran. 

 Pendidik memberikan soal 

latihan yang akan 

dikerjakan di rumah (PR) 

 Do’a dan salam 

 

 

Critical 

thinking 

15 menit 
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LAMPIRAN 7. Instrumen Penilaian 

No Indikator Soal Butir Soal Bentuk 

Tes 

Jenj

ang 

Kunci 

1 Mendeskripsikan 

peranan koloid di 

industri dan 

kehidupan sehari-

hari 

Sifat koloid dan penerapannya yang 

tepat adalah.... 

a. Penggunaan obat norit (adsorbsi) 

b. Menghilangkan bau badan 

(koagulasi) 

c. Gelatin pada es krim (dialisis) 

d. Penyaringan asap pabrik (efek 

Tyndall) 

e. Sorot lampu dimalam hari (gerak 

brown) 

Pilihan 

Ganda 

C2 A 

2 Mendeskripsikan 

sifat-sifat koloid 

(efek tyndall, 

gerak Brown, 

dialisis, 

elektroforesis dan 

koagulasi) 

Kelebihan elektrolit dalam dispersi 

koloid dapat dihilangkan dengan cara.... 

a. Elektrolisis 

b. Dialisis 

c. Elektroforesis 

d. Dekantasi 

e. Prespitasi 

Pilihan 

Ganda 

C2 B 

3 Mendeskripsikan 

peranan koloid di 

industri dan 

kehidupan sehari-

hari. 

Koloid yang dibuat dengan cara 

kondensasi (hidrolisis) .... 

a. Pembuatan Al(OH)3 dengan cara 

menambahkan Al2(CO3)3 ke 

dalam Al(OH)3 

b. Peptisasi As2S3 dalam air dengan 

menambahakn gas H2S 

c. Membuat sol logam dengan cara 

Pilihan 

Ganda 

C4 D 
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busur Bredig 

d. Pembuatan sol Fe(OH)3 dengan 

cara meraksikan FeCl3 dengan air 

panas 

e. Membuat sol belerang dengan 

cara menggerus butir-butir 

belerang yang dicampur butir 

gula lalu dilarutkan dalam air 

4 Mendeskripsikan 

sifat-sifat koloid 

(efek tyndall, 

gerak Brown, 

dialisis, 

elektroforesis dan 

koagulasi) 

 

Penghamburan cahaya oleh partikel 

koloid disebut.... 

a. Koagulasi 

b. Elektroforesis 

c. Gerak Brown 

d. Efek Tyndall 

e. Dialisis 

Pilihan 

Ganda 

C2 D 

5 Menjelaskan 

koloid liofob dan 

liofil 

Perhatikan pernyatan berikut: 

1) Mengadsorbsi mediumnya 

2) Tidak reversibel 

3) Mudah menggumpal pada 

penambahan elektrolit 

4) Efek Tyndall lemah 

Yang termasuk sifat koloid sol 

hidrofob.... 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

Pilihan 

Ganda 

C4 D 
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c. 1 dan 4 

d. 2 dan 3 

e. 3 dan 4 

6 Mengklasifikasika

n suspensi kasar, 

larutan sejati dan 

koloid 

Proses berikut yang tidak berkaitan 

dengan sistem koloid adalah.... 

a. Emulsi 

b. Dialisis 

c. Koagulasi 

d. Gerak Brown 

e. Elektrolisis 

Pilihan 

Ganda 

C2 E 

7 Menjelaskan 

koloid liofob dan 

liofil 

Sistem koloid dimana partikel-

partikelnya tidak menarik molekul 

pelarutnya adalah.... 

a. Elektrofil 

b. Dialisis 

c. Hidrofil 

d. Liofil 

e. Liofob 

Pilihan 

Ganda 

C2 E 

8 Mendeskripsikan 

sifat-sifat koloid 

(efek tyndall, 

gerak Brown, 

dialisis, 

elektroforesis dan 

koagulasi) 

Berikut ini beberapa sifat koloid 

1) Dialisis 

2) Koagulasi 

3) Adsorbsi 

4) Efek Tyndall 

5) Koloid pelindung 

Proses menghilangkan bau badan dengan 

deoderant dan memanaskan putih telur 

merupakan penerapan sifat koloid, 

berturut-turut.... 

Pilihan 

Ganda 

C4 C 
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a. 1 dan 3 

b. 2 dan 4 

c. 3 dan 2 

d. 3 dan 4 

e. 4 dan 5 

9 Mendeskripsikan 

peranan koloid di 

industri dan 

kehidupan sehari-

hari 

Pembuatan koloid berikut ini yang 

termasuk pembuatan koloid dengan cara 

kondensasi adalah.... 

a. Menggiling serbuk belerang lalu 

mencampur dengan air 

b. Sol emas dibuat dengan 

melompatkan bunga api listrik ke 

dalam elektrode Au dalam air 

c. Mereaksikan CuSO4 dengan 

Na2S dalam air 

d. Sol belerang dibuat dengan 

mengalirkan gas H2S ke dalam 

larutan SO2 

e. Pembuatan sol dengan 

memanaskan suspensi amilum 

Pilihan 

Ganda 

C4 D 

10 Mendeskripsikan 

peranan koloid di 

industri dan 

kehidupan sehari-

hari 

Proses pembuatan koloid berikut ini 

yang tergolong cara kondensasi adalah.... 

a. Menambahkan larutan  AlCl3 ke 

dalam endapan Al(OH)3 

b. Menambahkan larutan jenuh 

FeCl3 ke dalam air panas 

c. Mengalirkan arus listrik tegangan 

tinggi ke larutan AuCl3 

Pilihan 

Ganda 

C4 B 
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d. Memasukkan serbuk belerang 

yang sudah digerus ke dalam air 

e. Menambahkan alkohol 95% ke 

dalam larutan jenuh kalsium 

nitrat 

11 Mendeskripsikan 

sifat-sifat koloid 

(efek tyndall, 

gerak Brown, 

dialisis, 

elektroforesis dan 

koagulasi) 

Beberapa contoh penerapan koloid 

dalam kehidupan sehari-hari: 

1) Sinar matahari kelihatan saat 

masuk ruangan melalui celah 

2) Pembentukan delta di muara 

sungai 

3) Penjernihan air 

4) Menggunakan alat cottrel dalam 

industri 

5) Proses cuci darah  

Penerapan sifat koloid elektroforesis dan 

dialisis secara berturut-turut adalah.... 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 3 

c. 3 dan 4 

d. 4 dan 5 

e. 5 dan 1 

Pilihan 

Ganda 

C4 D 

12 Mengelompokkan 

jenis koloid 

berdasarkan fase 

terdispersi dan 

fase pendispersi 

 

Mutiara adalah sistem koloid yang terdiri 

fase terdispersi dan medium 

pendispersi.... 

Pilihan 

Ganda 

C2 E 
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a. Padat dalam cair 

b. Gas dalam cair 

c. Cair dalam gas 

d. Gas dalam padat 

e. Cair dalam padat 

13 Mendeskripsikan 

peranan koloid di 

industri dan 

kehidupan sehari-

hari 

Berikut beberapa cara pembuatan koloid 

1) Reaksi redoks 

2) Busur bredig 

3) Reaksi hidrolisis 

4) Peptisasi 

5) Dekomposisi rangkap 

6) Mekanik 

Pembuatan koloid secara dispersi 

ditunjukkan oleh nomor.... 

a. 1, 2 dan 3 

b. 1, 3 dan 5 

c. 2, 3 dan 5 

d. 2, 4 dan 6 

e. 4, 5 dan 6 

Pilihan 

Ganda 

C4 D 

14 Mendeskripsikan 

sifat-sifat koloid 

(efek tyndall, 

gerak Brown, 

dialisis, 

elektroforesis dan 

koagulasi) 

Koloid dapat dimurnikan dengan cara.... 

a. Kristalisasi 

b. Rekistalisasi 

c. Dialisis 

d. Destilasi 

e. Penguapan 

Pilihan 

Ganda 

C2 C 
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15 Mendeskripsikan 

sifat-sifat koloid 

(efek tyndall, 

gerak Brown, 

dialisis, 

elektroforesis dan 

koagulasi) 

 

Langit berwarna biru pada siang hari 

cerah dan berwarna orange pada sore 

hari termasuk sifat koloid.... 

a. Efek Tyndall 

b. Koagulasi 

c. Dialisis 

d. Elektroforesis 

e. Gerak brown 

Pilihan 

Ganda 

C2 A 

 

  



135 
 

 
 

LAMPIRAN 8. Surat Penunjukkan Pembimbing  
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LAMPIRAN 9. Bukti Seminar Proposal 
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LAMPIRAN 10. Surat Validasi Ahli Materi 
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LAMPIRAN 11. Surat Validasi Ahli media 
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LAMPIRAN 12. Surat Validasi Guru Mata Pelajaran 

  



140 
 

 
 

LAMPIRAN 13. Surat Riset Penelitian 
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LAMPIRAN 14. Surat Izin Penelitian 
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LAMPIRAN 15. Selesai Penelitian 
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LAMPIRAN 16. Analisis Kebutuhan Awal Peserta didik 

 

Hasil Analisis Awal Kebutuhan Peserta didik 

No Nama Jumlah (X) X
2
 

1 Alya Kamila 8 64 

2 Muhammad Hamdani 6 64 

3 Muhammad Rezky 9 100 

4 Naila Asfia 6 64 

5 Nur Afni Mahfudzati 7 64 

6 Nur Ilma Rizki Putri 7 64 

7 Rizka Aulia 6 64 

8 Salsa Bella Zairipa 7 49 

9 Siti Nurraini 8 64 

10 Syifa Aulia Ramadhani 8 64 
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Link: 

https://docs.google.com/forms/d/1awN_HphJk35yPhxi4PDGP5g30q9UHXTxwx

ulZ98o-LI/edit  

 

Hasill Jawaban di Google Form 

  

https://docs.google.com/forms/d/1awN_HphJk35yPhxi4PDGP5g30q9UHXTxwxulZ98o-LI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1awN_HphJk35yPhxi4PDGP5g30q9UHXTxwxulZ98o-LI/edit
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LAMPIRAN 17. Lembar Validasi dari Validator Ahli Materi 
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LAMPIRAN 18. Lembar Validasi dari Validator Ahli Media 
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LAMPIRAN 19. Lembar Validasi dari Validator Guru Mata Pelajaran 
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LAMPIRAN 20. Lembar Angket Respon Peserta Didik 
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LAMPIRAN 21. Dokumentasi 
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