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ABSTRAK 

Yani Pinta dan Rini Susanti. 2017. Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berorientasi 

Chemoentrepreneurship untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Minat 

Wirausaha Siswa Kelas XI Pada Materi Minyak Bumi. 

 

Jumlah pengganguran Indonesia meningkat terutama dari tamatan SMA yang tidak 

melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan di lapangan mereka dianggap tidak memiliki skill. Oleh 

karena itu, sekolah harus mampu melahirkan pewirausaha muda, yaitu dengan 

mengintegrasikan wirausaha kedalam materi pembelajaran. Salah satunya kimia dengan 

pembelajaran berorientasi chemoentreprenurship. Model pembelajaran yang dapat diterapkan 

untuk mengaktifkan siswa berfikir kritis, mengembangkan keterampilan sekaligus penerapan 

adalah pembelajaran inkuiri terbimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar dan minat wirausaha siswa dengan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing pada konsep minyak bumi. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian 

Tindakan Kelas yang terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, tindak lanjut, obeservasi 

dan refleksi. Penelitian ini telah dilaksanakan dengan tiga siklus dengan teknik  pengumpulan 

data dengan tes pilihan ganda dan angket. Peningkatan hasil belajar kognitif dapat dilihat dari 

pretest  dengan rata-rata hasil belajar  43.50, posttest I 56,75, posttest II 70 dan posttest III 80. 

Kemudian angket minat wirausaha pretes 0,15-0.55 (rendah dan sangat rendah) dan posttest 

0.65-1.00 (tinggi dan sangat tinggi). Artinya, pembelajaran inkuiri terbimbing berorientasi 

chemoentrepreneurship  dapat meningkatkan hasil belajar dan minat wirausaha siswa kelas XI 

IPA pada materi minyak bumi.  

 

Kata Kunci : Pembelajaran Inkuiri Terbimbing, Chemoentreprenurship 
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ABSTRACT 

 

Yani Pinta and Rini Susanti. 2017. Guided Inquiry Learning Oriented 

Chemoentrepreneurship to Improve Student Learning Outcomes and 

Students' Interest in Class XI On Petroleum Material. 

 

 The number of Indonesian unemployed increased mainly from high school graduates 

who did not continue to universities and in the field they were deemed to have no skills. 

Therefore, schools should be able to give birth to young entrepreneurs, namely by integrating 

entrepreneurship into learning materials. One of them is chemistry with chemoentreprenurship 

oriented learning. Learning models that can be applied to enable students to think critically, 

develop skills as well as application is guided inquiry learning. This study aims to determine 

the improvement of learning outcomes and entrepreneurial interests of students with guided 

inquiry learning model on the concept of petroleum. The research method used is Classroom 

Action Research which consists of four stages: planning, follow-up, obeservation and 

reflection. This research has been conducted with three cycles with data collection techniques 

with multiple choice test and questionnaire. Increased cognitive learning outcomes can be seen 

from pretest with average learning outcomes 43.50, posttest I 56.75, posttest II 70 and posttest 

III 80. Then a questionnaire of pretrial entrepreneur interest is 0.15-0.55 (low and very low) 

and posttest 0.65- 1.00 (high and very high). That is, guided inquiry learning 

chemoentrepreneurship oriented can improve learning outcomes and entrepreneurial interests 

of students of class XI IPA on petroleum materials. 

 

Keywords: Guided Inquiry Learning, Chemoentreprenurship 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah menengah atas (SMA) adalah jenjang pendidikan yang mempersiapkan peserta 

didiknya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Anies Baswedan (2015) menjelaskan 

bahwa tak semua lulusan SMA dan sederajat yang bisa meneruskan ke perguruan tinggi. 

Jumlah yang bisa melanjutkan studi hanya 60 persen, sedangkan yang tidak bisa 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi memilih untuk bekerja. Namun, hal ini tidak mudah 

karena lulusan SMA selama ini diangggap tidak memiliki keterampilan lebih dibandingkan 

lulusan SMK sehingga menjadi pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 

2016, jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2016 mencapai 7,02 juta orang. 

Pengangguran dari lulusan SMA menempati urutan ketiga dengan persentase Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,95 persen. Berdasarkan data tersebut maka 

diperlukan adanya upaya untuk mempersiapkan peserta didik sekolah Menengah Atas 

(SMA) menjadi lulusan berkualitas dan memiliki keterampilan sehingga mampu memenuhi 

lapangan kerja di Indonesia.  

Untuk mengatasi banyaknya pengangguran, perlu adanya pengintegrasian 

pembelajaran yang berorientasi kewirausahaan (Entrepreneurship). Dengan 

diperkenalkannya kewirausahaan dalam pendidikan, setiap lulusan yang dihasilkan akan 

dipersiapkan untuk menjadi wirausahawan pemula. Salah satu cara yang dilakukan untuk 

mengintegrasikan kewirausahaan dalam pendidikan adalah dengan memasukkannya ke 

beberapa materi pelajaran yang relevan. 

Salah satunya kimia.Kimia adalah ilmu yang mempelajari materi dan perubahannya. 

Bahan kajian ilmu kimia ini meliputi diantaranya sifat-sifat zat termasuk struktur zat, 

perubahan zat (reaksi kimia), energi yang terlibat, hukum, prinsip dan teori (Chang, 2010: 

4). Sukses dalam kimia melibatkan imajinasi, pengorganisasian dan berpikir kritis. 

Pemahaman dalam pembelajaran kimia dapat diaplikasikan dalam bentuk persentasi lisan, 

portofolio dan proyek-proyek kreatif lainnya (American Chemical Society, 2012: 9). 

Dengan pendekatan chemoentrepreneurship (CEP) pembelajaran kimia menjadi lebih 

kontekstual, yaitu pendekatan kimia yang mengaitkan materi yang sedang dipelajari dengan 

objek nyata. Kegiatan siswa dengan pembelajaran CEP ini dirancang sedekimian rupa agar 

sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Adapun cara yang dapat dilakukan adalah 

dengan memadukan pembelajaran dengan suatu model pembelajaran. Salah satu model 
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pembelajaran yang dapat dipadu dengan pembelajaran CEP adalah model pembelajaran 

inkuiri. Pembelajarn inkuiri dirancang untuk mendorong siswa untuk melakukan kegiatan 

penyelidikan, berfikir kritis, mengembangkan berbagai keterampilan dan melakukan 

penerapan.Selain itu, pembelajaran inkuiri dapat mengembangkan ide dan gagasan bagi 

peserta didik.  Maka untuk meningkatkan jiwa mandiri, jiwa kewirausahaan, aktif, kreatif 

dan inovatif tersebut  perlu dikembangkan suatu proses pembelajaran inkuiri yang 

berorientasi chemoentrepreneurship. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Pembelajaran Inkuiri Berorientasi Chemoentrepreurship untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar dan Minat Wirausaha Siswa Kelas XI Pada Materi 

Minyak Bumi”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu “Apakah Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berorientasi Chemoentrepreurship dapat 

Meningkatkan Hasil Belajar dan Minat Wirausaha Siswa Kelas XI Pada materi Minyak 

Bumi?. 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui pembelajaran inkuiri terbimbing berorientasi chemoentrepreneurship dapat 

meningkatkan hasil belajar dan Minat Wirausaha Siswa kelas XI Pada Materi Minyak Bumi. 

D. Temuan Produk Yang Diharapkan 

Temuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah modul pembelajaran kimia dengan 

spesifikasi sebagai berikut: 

1. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) pembelajaran inkuiri terbimbing yang berorientasi 

chemoentrepreneurship untuk materi Minyak Bumi Kelas XI SMA. 

2. Model pembelajaran inkuiri terbimbing yang berorientasi chemoentrepreneurship yang 

mana siswa menemukan konsep pembelajaran sendiri kemudian dari konsep yang 

didapatkan, diarahkan agar mampu menghasilkan suatu produk yang bernilai jual.  

E. Kontribusi dalam Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi/bermanfaat secara teoritis dan praktis.  

1. Manfaat teoritis 

Konstribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi guru  
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Sebagai masukan bagi guru, khususnya guru kimia dalam melaksanakan proses 

pembelajaran guna meningkatkan aktivitas, motivasi dan hasil belajar siswa. 

b. Bagi siswa 

Sebagai pengalaman baru bagi siswa agar dapat aktif membangun pengetahuan sendiri 

untuk menemukan konsep kimia dan menyelesaikan masalah yang timbul akibat 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

c. Bagi peneliti 

1) Sebagai pedoman untuk melakukan penelitian berikutnya. 

2) Pengetahuan, pengalaman, dan pedoman bagi peneliti sebagai guru dalam upaya 

menciptakan pembelajaran kimia yang dapat meningkatkan hasil belajar dan minat 

wirausahasiswa 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

Inkuiri terbimbing (guided inquiry) merupakan model pembelajaran yang dapat 

melatih keterampilan siswa dalam melaksanakan proses investigasi untuk 

mengumpulkan data berupa fakta dan memproses fakta tersebut sehingga siswa mampu 

membangun kesimpulan secara mandiri guna menjawab pertanyaan atau permasalahan 

yang diajukan oleh guru (teacher-proposed research question) (Bell dan Smetana 

dalam Maguire dan Lindsay, 2010: 55). Dalam penerapan model pembelajaran ini, 

Ibrahim (dalam Paidi, 2007: 8) menerangkan guided inquiry sebagai kegiatan inkuiri di 

mana siswa diberikan kesempatan untuk bekerja merumuskan prosedur, menganalisis 

hasil, dan mengambil kesimpulan secara mandiri, sedangkan dalam hal menentukan 

topik, pertanyaan, dan bahan penunjang, guru hanya sebagai fasilitator.  

Lebih lanjut, Wallace dan Metz (dalam Bilgin, 2009: 1038) mengemukakan 

bahwa hal terpenting dalam penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing (guided 

inquiry) adalah kegiatan siswa sebagai peneliti dengan bimbingan guru, yang melatih 

siswa agar mampu berperan sebagai problem solver.  Dengan demikian, model 

pembelajaran inkuiri terbimbing diharapkan mampu memberikan dampak positif untuk 

meningkatkan aktivitas dan keterampilan ilmiah siswa.  

Pembelajaran yang dilaksanakan dengan model inkuri terbimbing meliputi 

beberapa langkah kegiatan seperti yang dikemukakan oleh Hanson (2012: 1) sebagai 

berikut:   

1) Orientation 

Fase orientasi dilaksanakan untuk memunculkan ketertarikan siswa terhadap 

proses pembelajaran (creates interest), memberikan motivasi, membangkitkan 

keingintahuan (generates curiosity), dan membangun informasi baru dengan 

pengetahuan sebelumnya (prior knowledge).  

2) Exploration  

Fase eksplorasi memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan 

observasi, mengumpulkan dan menganalisis informasi, serta membangun hipotesis 

berdasarkan permasalahan yang diajukan guru.  
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3) Concept Formation  

Fase ini merupakan tindak lanjut dari tahap eksplorasi yang menuntut siswa 

untuk menemukan hubungan antarkonsep dan mendorong siswa untuk berpikir 

kritis dan analitis untuk membangun kesimpulan.  

4) Application  

Konsep berupa pengetahuan baru yang telah diperoleh diaplikasikan dalam 

berbagai situasi seperti latihan (exercise) yang memungkinkan siswa untuk 

menerapkannya pada situasi sederhana hingga permasalahan di kehidupan nyata 

(real-world problems).  

5) Closure   

Fase penutup (closure) mengarahkan siswa untuk mampu melaporkan hasil 

temuannya, merefleksi apa yang telah dipelajari, hingga mengonsolidasikan 

pengetahuannya.   

Berkaitan dengan penerapan model inkuiri terbimbing (guided inquiry) di 

sekolah, Rustaman, dkk (2005: 95) mengemukakan bahwa dalam model 

pembelajaran ini, berarti guru merencanakan situasi sedemikian rupa sehingga 

siswa didorong untuk mengenal masalah, hingga membuat penjelasan dari hasil 

temuan.  

2. Chemoentrepreneurship 

Cambridge Dictionary mendefinisikan bahwa entrepreneur atau 

wirausahawan/wati ialah “a person who starts or organizes business company, 

especially one involving risk”, artinya seseorang yang memulai atau mengelola 

(perusahaan) bisnis, khususnya yang melibatkan resiko. Orang tersebut bisa melakukan 

kegiatannya melalui organisasi bisnis yang baru ataupun dalam organisasi bisnis yang 

sudah ada. Sejalan dengan itu, Saiman (2014: 43) menjelaskan bahwa wirausahawan 

adalah seseorang yang dapat memulai suatu bisnis, memperluas suatu perusahaan, 

membeli perusahaan yang sudah ada,  atau memproduksi suatu produk baru maupun 

menawarkan suatu jasa baru, serta seseorang yang menjadi manajer dan mampu 

menanggung resiko.  

Thomas W. Zimmer et al dalam Saiman (2014: 44) merumuskan manfaat 

berkewirausahaan, antara lain ialah (a) memberi peluang dan kebebasan untuk 

mengendalikan nasib sendiri, (b) memberi peluang melakukan perubahan, (c) memberi 

peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya, (d) memiliki peluang untuk meraih 

keuntungan seoptimal mungkin, (e) memiliki peluang untuk berperan aktif dalam 
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masyarakat dan mendapat pengakuan atas usahanya, serta (f) memiliki peluang untuk 

melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam 

mengerjakannya. 

Salah satu cara membudayakan sikap kewirausahaan adalah menerapkan 

pendekatan pembelajaran chemoentrepreneurship (CEP) di sekolah. Pendekatan 

chemoentrepreneurship (CEP) adalah suatu pendekatan pembelajaran kimia yang 

kontekstual yaitu pendekatan pembelajaran kimia dikaitkan langsung dengan objek 

nyata atau fenomena di sekitar kehidupan manusia sebagai peserta didik. Pendekatan 

CEP memungkinkan peserta didik dapat mempelajari proses pengolahan suatu bahan 

menjadi produk yang bermanfaat, bernilai ekonomi dan menumbuhkan semangat 

wirausaha (Supartono, 2009: 478). Penggunaan pendekatan CEP akan membuat 

pembelajaran kimia lebih menyenangkan dan memberi kesempatan peserta didik 

untuk mengoptimalkan potensinya agar menghasilkan suatu produk. 

 

3. Hasil Belajar 

Setiap proses pembelajaran, keberhasilan siswa diukur dari hasil belajarnya. 

Hasil . belajar siswa bergantung pada proses yang dilaluinya. Menurut Burton dalam 

Lufri, dkk. (2007:11), “Hasil belajar merupakan pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap, apresiasi, kemampuan (ability), dan keterampilan”. 

Pengertian dan tujuan belajar dapat menggambarkan hasil belajar yang 

diharapkan yaitu perubahan dari seluruh aspek individu, baik aspek kognitif, aspek 

afektif, maupun aspek psikomotor. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudjana 

(2010:49-50) bahwa, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dapat dikelompokkan 

menjadi tiga bidang yaitu bidang kognitif (pengusaan ilmu pengetahuan), bidang 

afektif (sikap dan nilai), dan bidang psikomotor (keterampilan). Ketiga bidang 

tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan dan harus dapat memperlihatkan hasil belajar siswa di sekolah. 

 

4. Minat Wirausaha 

Kewirausahaan (entrepreneurship) adalah suatu disiplin ilmu yang 

mempelajari tentang nilai, kemampuan (ability), dan perilaku seseorang dalam 

menghadapi tantangan hidup dan cara memperoleh peluang dengan berbagai resiko 

yang dihadapinya. Kewirausahaan merupakan suatu disiplin ilmu tersendiri, memiliki 

proses sistematis dan dapat diterapkan dalam bentuk penerapan kreativitas dan 
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keinovasian. Menurut Yatmo, minat wirausaha adalah kemampuan untuk 

memberanikan diri dalam memenuhi kebutuhan hidup serta memecahkan 

permasalahan hidup, memajukan usaha atau menciptakan usaha baru dengan kekuatan 

yang ada pada diri sendiri. Hal yang paling utama yaitu sifat keberanian untuk 

menciptakan usaha baru. Menurut Santoso, minat wirausaha adalah gejala psikis 

untuk memusatkan perhatian dan berbuat sesuatu terhadap wirausaha itu dengan 

perasaan senang karena membawa manfaat bagi dirinya. Inti dari pendapat tersebut 

adalah pemusatan perhatian yang disertai rasa senang (Maman Suryamannim, 2006: 

22). 

Berdasarkan definisi di atas, maka yang dimaksud dengan minat wirausaha 

adalah keinginan, ketertarikan serta kesediaan untuk bekerja keras atau berkemauan 

keras dengan adanya pemusatan perhatian untuk berusaha memenuhi kebutuhan 

hidupnya tanpa merasa takut akan resiko yang akan dihadapi, senantiasa belajar dari 

kegagalan yang dialami, serta mengembangkan usaha yang diciptakannya. Minat 

wirausaha tersebut tidak hanya keinginan dari dalam diri saja tetapi harus melihat ke 

depan dalam potensi mendirikan usaha. 

Menurut Purnomo (2005:70), indikator minat berwirausaha: 

1. Kemauan keras untuk mencapai tujuan dan kebutuhan hidup 

2. Keyakinan kuat atas kekuatan diri 

3. Sikap jujur dan tanggung jawab 

4. Ketahanan fisik dan mental 

5. Ketekunan dan keuletan dalam bekerja dan berusaha 

6. Pemikiran yang kreatif dan konstruktif 

7. Berorientasi ke masa depan 

8. Berani mengambil resik 

Menurut M. Scarborough dan Thomas W. Zimmerer (1993:6-7) dalam Sunyana 

(2006:23) indikator-indikator minat wirausaha adalah: 

1) Rasa tanggung jawab yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha 

yang dilakukannya. 

2) Memilih resiko yang moderat artinya selalu menghindari resiko, baik yang 

rendah maupun resiko yang tinggi.  

3) Percaya diri terhadap kemampuan sendiri untuk memperoleh kesuksesan 

4) Menghendaki umpan balik segera 
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5) Semangat dan kerja keras 

6) Berorientasi kedepan yaitu berorientasi masa depan dan memiliki perspektif 

dan wawasan jauh kedepan.  

7) Memiliki keterampilan berorganisasi yaitu memiliki keterampilan dan 

mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah. 

8) Menghargai prestasi, yaitu lebih menghargai prestasi daripada uang 

Menurut Suryana (2013:39-43) nilai-nilai hakiki kewirausahaan dapat dilihat dari 

indicator-indikator adalah sebagai berikut: 

1) Percaya diri 

  Kepercayaan diri merupakan suiatu paduan sikap dan keyakinan untuk   

memulai, melakukan dan menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang dihadapi 

2) Berorientasi pada tugas dan hasil 

     Seseorang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi , 

berorientasi pada laba, ketekunan, berinisiatif dan lain-lain.  

3) Keberanian mengambil resiko 

   Kemampuan dan kemauan mengambil resiko merupakan salah satu nilai 

utama dalam kewirausahaan yaitu dengan perhitungan dan realistis 

4) Kepemimpinan 

  Seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, 

kepeloporan dan keteladanan 

5) Berorientasi kemasa depan 

    Pandangan yang jauh kedepan, maka selalu berusaha untuk berkarsa dan 

berkarya 

6) Keorisinelan: kreativitas dan inovasi 

   Wirausaha yang inovatif adalah yang kreatif dan yakin dengan adanya cara-

cara baru yang lebih baik.  

 Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan indikator-indikator yang dapat 

menjadi acuan dalam mengukur variabel minat berwirausaha adalah:  

1) Memiliki rasa percaya diri 

2) Memiliki rasa tanggung jawab 

3) Memiliki rasa ingin tahu 

4) Dapat mengambil resiko 

5) Kepemimpinan 

6) Berorientasi  ke masa depan 
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7) Kreatif dan inovatif 

8) Disiplin dan kerja keras 

9) Jujur dan mandiri 

10) Menghargai prestasi 

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan Model Pembelajaran Guided Inquiry  untuk Meningkatkan Keterampilan 

Proses Siswa di SMA Triguna Utama Ciputat. Oleh Ummi Kalsum. Penelitian tindakan 

Kelas 2010 menghasilkan bahwa terjadi peningkatan keterampilan proses Sains siswa 

dengan uji t 4,52 dengan t table 2,00. 

2. Skripsi.”Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry) dengan 

Menggunakan Metode Eksperimen Terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar IPA Biologi 

Siswa” oleh Yulianti Putri Muhtartinah. 2013.Dari hasil analisis statistik pembelajaran 

inkuiri terbimbing memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap aktivitas dan 

hasil belajar siswa dengan tarif signifikasi sebesar 0,02 P (P=< 0,05) 

3. Pengembangan Buku Panduan Percobaan Kimia Berorientasi 

Chemoentrepreneurshipuntuk SMA/MA Kelas XI Semester Genap. Skripsi oleh Isnaini 

Nurul Hasanah tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa panduan percobaan 

kimia yang dihasilkan dengan persentase keidealan 93,12 % dan layak digunakan sebagai 

sumber belajar bagi peserta didik kelas XI SMA. 
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C. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (action research classroom) yang 

menggunakan data pengamatan langsung terhadap jalannya proses pembelajaran di kelas. Dari 

data tersebut kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan dalam siklus-siklus tindakan.  

 

A. Lokasi Penelitian dan Subjek Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMA Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh, pada awal Juli 

sampai akhir Agustus 2017. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMA 

Islam Raudhatul Jannah yang terdiri dari 20 siswa . 

B. Fokus Penelitian  

Fokus yang diteliti dalam penelitian ini adalah hasil belajar kimia dan Minat Wirausaha 

siswa. 

C. Prosedur Kerja Penelitian Tindakan Kelas  

1. Prosedur Penelitian 

Prosedur kerja dalam penelitian ini merupakan siklus kegiatan yang terdiri dari tiga 

siklus. Masing-masing siklus meliputi perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 

2. Rencana Tindakan  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam tiga siklus. 

Alokasi waktu tiap siklus adalah 4 x 45 menit. Siklus terdiri dari empat tahap yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Adapun tahapan-

tahapannya adalah sebagai berikut:  

a. Perencanaan  

Pada tahap perencanaan ini dilakukan persiapan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan pembelajaran inkuiri berorientasi chemoenterpreneurship, seperti 

identifikasi masalah, pembuatan rencana pembelajaran, pembuatan lembar kerja 

siswa, pembuatan lembar pengamatan siswa dan guru, pembuatan angket, penyediaan 

alat yang akan digunakan untuk percobaan. 

b. Pelaksanaan Tindakan  

Pelaksanaan tindakan merupakan kegiatan dilaksanakannya skenario pembelajaran 

yang telah direncanakan. Adapun tindakan yang dilakukan oleh guru adalah memberi 
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angket minat wirausaha, tugas mandiri kepada siswa, membentuk kelompok, 

membimbing siswa melakukan percobaan, serta memberikan tes di akhir siklus.  

c. Pengamatan  

Pengamatan adalah suatu kegiatan mengamati jalannya pelaksanaan tindakan untuk 

memantau sejauh mana efek tindakan pembelajaran dengan menggunakan 

pembelajaran inkuiri berorientasi chemoenterpreneurship pada pokok materi minyak 

bumi. Pengumpulan data pada tahap ini meliputi data nilai hasil belajar siswa dan data 

angket minat wirausaha siswa.  

d. Refleksi  

Refleksi berkenaan dengan proses dan dampak yang akan dilakukan. Dengan data 

observasi, guru dapat merefleksi diri apakah dengan pembelajaran inkuiri berorientasi 

chemoenterpreneurship telah dapat meningkatkan hasil belajar dan minat wirausaha 

siswa. Hasil dari refleksi adalah diadakannya perbaikan terhadap perencanaan yang 

telah dilaksanakan, yang akan digunakan untuk memperbaiki kinerja guru pada siklus 

selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Spiral Penelitian Tindakan Kelas 

(Tim Pelatihan Proyek PGSM, 1999:7 
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3. Langkah-Langkah Penelitian 

 Penelitian dilakukan meliputi siklus I dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

1) Permasalahan diidentifikasi melalui pengambilan data hasil ulangan dan 

wawancara dengan guru kelas. 

2) Merancang skenario pembelajaran dengan pembelajaran inkuiri berorientasi 

chemoenterpreneurship meliputi rencana pembelajaran dan Lembar Kerja Siswa. 

LKS disusun berdasarkan proses pembelajaran inkuiri meliputi tahap orientasi, 

pembentukan konsep, closure dan aplikasi.  

3) Menyusun alat evaluasi untuk mengukur penguasaan materi pelajaran baik dari 

segi kognitif, afektif , maupun psikomotorik. 

4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati situasi dan kondisi selama 

kegiatan belajar mengajar berlangsung. Observasi dilakukan oleh peneliti yang 

bertindak sebagai guru dan guru mitra secara kolaborasi untuk mengamati kegiatan 

secara keseluruhan. Lembar observasi terdiri dari dua jenis yaitu lembar observasi 

untuk mengamati kondisi siswa dan lembar observasi untuk mengamati kinerja 

guru.  

5) Menyiapkan lembar angket refleksi siswa dan angket minat wirausaha siswa. 

b. Pelaksanaan 

1) Guru memberikan informasi awal tentang jalannya pembelajaran dan tugas yang 

harus dilaksanakan siswa  

2) Sebelum dimulai proses pembelajaran, guru memberikan angket. Angket dapat 

dilihat pada Lampiran.  

3) Secara mandiri, siswa diminta membuat pertanyaan yang disertai jawaban 

mengenai pokok materi yang dipelajari. Ini merupakan prinsip inkuiri. 

4) Guru memeriksa tugas siswa. 

5) Guru mengadakan pre-test untuk mengetahui kesiapan siswa dalam proses 

pembelajaran. 

6) Guru membagi siswa menjadi lima kelompok yang tiap kelompok beranggotakan 

empat siswa. 

7) Guru membagi Lembar Kerja Siswa. 

8) Guru membimbing siswa melakukan percobaan untuk memecahkan masalah yang 

diberikan dan mencatat hasil pengamatan dalam LKS. 
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9) Setelah selesai wakil dari kelompok masing-masing mempresentasikan hasil 

percobaan untuk didiskusikan dan ditarik kesimpulan. 

10) Pada pertemuan berikutnya, dengan menggunakan metode tanya jawab guru 

membahas materi berikutnya. 

c. Pengamatan 

1) Guru memeriksa tugas siswa untuk mengidentifikasi kemampuan siswa dalam 

belajar mandiri. 

2) Guru mengamati jalannya proses pembelajaran dan menilai kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan tugas dalam kelompoknya. 

3) Guru mengamati kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil percobaan.  

4) Menganalisis data hasil tes siklus 1 serta hasil angket. 

d. Refleksi 

1) Guru membuat simpulan sementara terhadap pelaksanaan pengajaran siklus 1.  

2) Mendiskusikan hasil analisis untuk tindakan perbaikan pada pelaksanaan kegiatan 

penelitian dalam siklus II.  

Demikian seterusnya penelitian tindakan kelas ini meliputi kegiatan perencanaan, 

tindakan, observasi dan refleksi, berulang-ulang sampai diperoleh hasil yang 

memuaskan sesuai dengan tujuan peneliti. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan 

dalam tiga siklus.  

 

D. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara:  

1. Tes akhir siklus  

Penelitian ini terdiri dari tiga siklus, jadi tes akhir siklus dilakukan sebanyak tiga kali. 

Tes yang digunakan berbentuk pilihan ganda (multiple choice) dengan lima pilihan 

jawaban. 

2. Penyebaran angket  

Angket merupakan sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan 

diukur (responden) (Arikunto 2002:28). Instrumen ini digunakan untuk mengukur minat 

wirausaha siswa pada sebelum dan setelah selesai pembelajaran. Untuk mengetahui 

tingkat minat wirausaha siswa maka dilakukan penyebaran kuesioner yang diisi oleh 

siswa dan selanjutnya dianalisis dengan skala Likert.  

3. Dokumentasi  
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Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data bersumber pada benda yang tertulis. 

Peneliti secara langsung dapat mengambil bahan dokumentasi yang sudah ada dan 

memperoleh data yang dibutuhkan. Dokumentasi ini diperlukan untuk mendapatkan 

data berupa daftar nama siswa, dan daftar nilai.  

 

E. Uji Alat Evaluasi  

Sebelum alat evaluasi digunakan, perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu supaya dapat 

diketahui apakah alat evaluasi tersebut dapat digunakan. Tes hasil belajar diujicobakan, 

kemudian dihitung vakliditas, reliabilitas, daya beda dan indeks kesukaran. Soal yang 

peneliti gunakan telah valid karena telah pernah dipakai untuk penelitian peneliti 

sebelumnya. Untuk angket minat wirausaha dilakukan validasi angket. Telah dilakukan 

validasi angket wirausaha sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 24 Agustus 2017 dan 28 

Agustus 2017. Pada validasi pertama terdapat revisi angket, dengan saran validator 

menambahkan bahasan minyak bumi dalam angket tersebut. Kemudian pada tanggal 28 

Agustus 2017 angket minat wirausaha siap dilakukan sebagai instrument penelitian.  

 

F. Analisis Data 

Pada penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan membandingkan hasil 

belajar sebelum tindakan dengan hasil belajar setelah tindakan. Data dihitung dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Hasil Belajar 

1. Merekapitulasi hasil belajar sebelum dilakukan tindakan dan nilai tes akhir siklus I, 

siklus II, dan siklus III. 

2. Menghitung nilai rerata dan ketuntasan belajar klasikal hasil belajar siswa sebelum 

dilakukan tindakan dengan hasil belajar setelah dilakukan tindakan pada siklus I, 

siklus II, dan siklus III untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar. 

Rata-rata hasil belajar siswa dihitung dengan menggunakan rumus 

 

 

Keterangan: 

X  = Nilai rerata hasil belajar 

∑ X  = Jumlah nilai seluruh siswa 

N  = Banyaknya siswa 
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b. Minat wirausaha 

Minat berwirausaha dalam penelitian ini adalah suatu rasa suka dan rasa 

ketertarikan siswa pada suatu hal atau aktivitas berwirausaha, tanpa ada yang 

menyuruh. Adapun indikator untuk angket minat wirausaha adalah: 

1) Memiliki rasa percaya diri 

2) Memiliki rasa tanggung jawab 

3) Memiliki rasa ingin tahu 

4) Dapat mengambil resiko 

5) Kepemimpinan 

6) Berorientasi  ke masa depan 

7) Kreatif dan inovatif 

8) Disiplin dan kerja keras 

9) Jujur dan mandiri 

10)  Menghargai prestasi 

 

Jenis analisisnya menggunakan analisis persentase dengan menggunakan 

rumus: 

𝑃 =  
𝑓

𝑁
 × 100% 

Keterangan: P = Persentase yang dicari 

 f = 
Jumlah responden yang memilih 

alternative jawaban 

 N = Jumlah keseluruhan responden 

 

Kriteria penafsiran nilai persentase dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 1. Kriteria Penilaian Persentase 

 
Sumber: Arikunto (2006: 47) 

 

 Angket disebarkan sebelum dan sesudah diberikan proses pembelajaran inkuiri berbasis 

chemoentreprenurship.  

  

G. Indikator Kerja 

Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila terjadi peningkatan hasil 

belajar siswa yaitu secara klasikal, 85% siswa mencapai ketuntasan belajar minimal 65 

(Mulyasa, 2004). Kemudian terjadi peningkatan minat wirausaha siswa setelah 

pembelajaran inkuiri terbimbing berorientasi chemoentrepreneurship. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

a. Siklus Pertama  

1) Perencanaan  

Kegiatan perencanaan siklus I telah dimulai pada tanggal 4 Agustus 2017. 

Kegiatan perencanaan pada siklus I meliputi: persiapan soal pretes, pemberian 

angket wirausaha dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) minyak bumi berbasis 

inkuiri terbimbing dengan berorientasi chemoentrepeneurship. Soal pretest, 

angket wirausaha dan LKPD  minyak bumi dapat dilihat pada lampiran. 

2) Pelaksanaan 

Telah dilakukan penelitian tindakan kelas pada siklus pertama, dengan 2 x 

pertemuan yaitu pada tanggal 4 dan 7 Agustus 2017. Pada tanggal. 4 Agustus 

pelaksanaan pembelajaran diawali dengan pemberian pre-test  minyak bumi dan 

pemberian angket minat wirausaha  peserta didik. Berdasarkan data pretest yang 

terdapat pada lampiran didapatkan, 

Tabel 2. Hasil Pre-Test 

No KKM Kimia Kelas XI Hasil Pre-Test Keterangan 

1 78 43.50 Belum tuntas.  

2 Angket Minat Wirausaha 0.15-0.55 Sangat rendah-

rendah 

 

Pelaksanaan tes awal ini bertujuan untuk memantau kompetensi dasar siswa, 

hasil pre-test didapatkan rata-rata nilai peserta didik 43,50. Dari pelaksanaan 

pretest, dengan jumlah soal 20 buah, berupa objektif, dari tes awal tersebut 

ternyata kemampuan kompetensi dasar yang dimiliki oleh siswa kelas XI IPA 

tergolong rendah. Dilanjutkan dengan pengisian angket minat wirausaha. Hasil 

yang diperoleh dari angket yaitu berada 0.15 – 0.55 yang berada pada interval 

sangat rendah dan rendah.  
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Kemudian dilanjutkan dengan proses belajar mengajar, bagian materi 1 dengan 

metode inkuiri terbimbing dengan bantuan LKPD Minyak Bumi berbasis inqury 

terbimbing dan berorientasi chemoentrepreneurship. Pembelajaran dilakukan 

dengan pembelajaran berkelompok. Kelas penelitian berjumlah 20 orang siswa, 

dibagi menjadi 5 kelompok sehingga masing-masing kelompok berjumlah 4 

orang. Kemudian diakhir siklus 1 diberikan postes. 

Tabel 3. Nilai postes I 

No Uraian 

Nilai 

Ket 

Pretest Postest 1 

1 Nilai tertinggi 65 70  

2 Nilai terendah 20 35  

3 Nilai rata-rata 43,50 56,75  

 

Seperti yang telah digambarkan pada tabel, dimana yang memperoleh nilai 

tertinggi hanya 65, dan nilai terendah 20 sedangkan rata-rata kelas 43,50, 

dibawah Kriteria ketuntasan minimal (KKM). 

 

3) Pengamatan  

Setelah dilakukan pertemuan pertama dari siklus 1, terdapat kekurangan waktu 

dalam pembelajaran karena waktu pembelajaran sekaligus digunakan untuk pre-

test dan pengisian angket. Sehingga siklus 1 dilanjutkan dalam pertemuan ke-dua, 

yaitu  pembentukan minyak bumi dan komponen minyak bumi. Dengan bantuan 

LKPD minyak bumi yang berbasis inquiry terbimbing, yang didesain dengan 

tahap pembelajaran inkuiri yaitu orientasi, eksplorasi, pembentukan konsep, 

aplikasi dan penutup maka pembelajaran kelas dengan metode inkuiri terbimbing 

dapat dilaksanakan dengan baik.  

4) Refleksi/ penilaian terhadap tindakan  

Dengan merubah model pembelajaran ternyata dapat memotivasi peserta didik 

dalam belajar, hal ini sudah mulai tampak dalam pembelajaran inkuiri terbimbing 

secara berkelompok dikelas. Namun, hasil belajar dan minat wirausaha belum 

sesuai dengan yang diharapkan hal ini terbukti dari hasil postes siklus 1 yaitu 
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56.75. Oleh karena itu penelitian pembelajaran inkuiri ini dilanjutkan pada siklus 

2. Pada siklus kedua diberikan tambahan berupa games/tournament antar 

kelompok, diharapkan motivasi peserta didik meningkat sehingga hasil belajar 

juga meningkat. 

 

b. Siklus Kedua  

1) Perencanaan 

Perencanaan pada tahap kedua ini dimulai pertemuan ke tiga dan keempat dari 

LKPD inkuiri minyak bumi.  Pertemua ke tiga tanggal 21 Agustus 2017 materi 

pengolahan minyak bumi. Dan pertemuan keempat tanggal 25 Agustus 2017 

materi tentang bensin dan bilangan oktan.   

2) Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembelajaran ketiga dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2017. Dan 

pembelajaran keempat pada tanggal 25 agustus 2017. Pembelajaran dilakukan 

dengan model inkuiri terbimbing dengan bantuan LKPD inkuiri terbimbing. 

Kemudian diakhir siklus ke 2 diadakan postes 

Tabel 4. Hasil posttest 2 

No Uraian 

Nilai 

Ket 

Postest 1 Postest 2 

1 Nilai tertinggi 70 80  

2 Nilai terendah 35 55  

3 Nilai rata-rata 56,75 70  

 

Dari tabel diatas didapat rata-rata posttest dengan rata-rata 70 

3) Pengamatan 

Pada siklus 2 ini, pembelajaran berlangsung dengan baik. Hal ini karena sudah 

ada interaksi yang baik antar anggota kelompok. Peserta didik sudah berani 

berpendapat dan beradu pendapat dengan kelompok yang lainnya. Kemudian 

berlomba-lomba dalam menjawab pertanyaan kunci sehingga mpeserta didik 

termotivasi dengan baik. 
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4) Refleksi 

Kemudian diakhir siklus ke dua diadakan posttest,  hasil dapat dilihat pada 

lampiran. Setelah melaksanakan PBM sebanyak dua kali pertemuan, tentang 

penguasaan dan pemahaman siswa ada perbaikan terlihat dari perolehan nilai 

tertinggi mencapai 80 dan terendah 55. Sedangkan rata-rata terbesar 70 atau naik 

dari pretest pertama. Berarti ada peningkatan hasil belajar peserta didik dengan 

pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi minyak bumi. Pada siklus kedua 

diadakan tournament antar kelompok dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan 

kunci dari LKPD minyak bumi. Kemudian juga diadakan games singkat untuk 

merumuskan sebuah kesimpulan. Siklus 2 ini juga ditambahkan dengan 

pemberian reward kepada yang mendapatkan hasil postes tertinggi. Pada akhir 

siklus kedua ini pembelajaran inkuiri terbimbing sudah dapat dikatakan berjalan 

baik, namun chemoentrepreneurshipnya belum terlihat. Sehingga, pada siklus 

ketiga direncanakan dilakukan proyek wirausaha dari materi minyak bumi. 

Proyek wirausaha yang akan dilakukan adalah pembuatan lilin aromtheraphy dari 

paraffin. 

 

c. Siklus Ketiga  

1) Perencanaan 

Pada siklus ketiga ini direncanakan pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi 

minyak bumi dengan berorientasi chemoentrepreneurship dapat dilakukan.  

Chemoentrepreneurship adalah ilmu kimia yang dapat dikembangkan menjadi 

wirausaha sehingga dapat menghasilkan suatu produk yang dapat 

diperjualbelikan. Produk yang direncanakan untuk materi minyak bumi adalah 

pembuatan lilin aromatheraphy dan bioethanol. Pembuatan lilin aromatherapy ini 

sudah ada dalam LKPD minyak bumi. Kemudian diberikan kembali angket minat 

wirausaha siswa untuk melihat minat wirausaha siswa. 

2) Pelaksanaan 

Pembelajaran ke kelima telah dilakukan tanggal 28 Agustus 2017 tentang dampak 

pembakaran bensin terhadap lingkungan. Kemudian dilakukan pembelajaran 

kelompok dengan model inkuiri terbimbing dengan bantuan LKPD minyak bumi. 

Praktikum wirausaha materi minyak bumi, yaitu pembuatan lilin aromatherapy 

dilaksanakan pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2017. Pada praktikum ini, 

peserta didik diajak untuk membuat lilin aromatherapy, kemudian belajar untuk 
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memasarkan kepada teman-temannya. Diakhir pembelajaran diberikan postes 

siklus 3 dan angket minat wirausaha kepada peserta didik.  

 

Tabel 5. Hasil posttest 3 

No Uraian 

Nilai 

Ket 

Postest 2 Postest 3 

1 Nilai tertinggi 80 100   

2 Nilai terendah 55 65  

3 Nilai rata-rata 70 80  

4 Angket Wirausaha 0.65-1.00 Tinggi dan sangat 

tinggi 

 

3) Pengamatan 

Dari hasil praktikum yang sudah dilakukan, peserta didik sangat antusias untuk 

membuat lilin aromatheraphy. Pada praktikum pertama waktunya terbatas dan 

hasilnya juga kurang maksimal. Lilin aromatherapy yang dihasilkan teksturnya 

kurang bagus dan sedikit padat. Oleh karena itu peserta didik meminta 

mengulangi praktikum chemoentrepreneurship pada tanggal 8 September 2017. 

Peserta didik sangat antusias dan senang sekali dengan praktikum yang dapat 

menghasilkan sebuah produk yang bernilai jual.   

4) Refleksi 

Akhir siklus ke ketiga kembali diadakan posttest, hasil postes siklus 3 dapat 

dilihat pada lampiran. Setelah melaksanakan PBM sebanyak 5 kali pertemuan 

sekaligus dengan praktikum chemoentrepeneurship, terlihat dari perolehan nilai 

tertinggi mencapai 100 dan terendah 65. Sedangkan rata-rata terbesar 80 atau naik 

dari posttest kedua. Berarti dengan pembelajaran inkuiri terbimbing berorientasi 

chemoentrepreneurship mampu meningkatkan pemahaman dan kemampuan 

siswa kelas XI IPA dalam materi minyak bumi.  
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Pada siklus ketiga dilakukan praktikum pembuatan lilin aromatheraphy dari 

parafin. Dan diakhir praktikum diberikan angket minat wirausaha. Kemudian 

hasil angket minat wirausaha 0.65-1.00 dengan kisaran tinggi dan sangat tinggi. 

Artinya pembelajarn inkuiri terbimbing materi minyak bumi berorientasi 

chemoentrepreneurship dapat meningkatkan minat wirausaha peseta didik. 

Jadi hasil penelitian untuk hasil belajar dapat dirangkum dalam tabel berikut: 

Tabel 6. Tabulasi hasil belajar pembelajaran inkuuiri terbimbing 

NO NILAI PRETES 

SIKLUS 

I 

SIKLUS 

II 

SIKLUS 

III 

1 Tertinggi 65 70 80 100 

2 Terendah 20 35 55 65 

3 

Rata-

Rata 43.5 56.75 70 80 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

20

40

60

80

100

120

PRETES SIKLUS I SIKLUS II SIKLUS III

grafik hasil belajar minyak bumi inkuiri terbimbing

Seri1 Seri2 Seri3

23 



 

Tabel 7. Hasil angket minat wirausaha dapat dirangkum dalam tabel berikut: 

No 

Kisaran hasil 

angket KET 

1 0.15-0.55 sangat rendah dan rendah 

2 0.65-1.00 tinggi dan sangat tinggi 

 

 

 

B. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil deskripsi dan analisis data, maka secara umum terlihat bahwa proses 

pembelajaran pembelajaran inkuiri berbasis chemoentrepreneurship dapat meningkatkan hasil 

belajar kimia siswa pada materi minyak bumi.. Dan dari hasil analisis data setiap akhir siklus 

terlihat dari nilai rata-rata kelas mengalami kenaikan. Pada pretes rata-rata peserta didik 

43.50. Siklus kedua dengan rata-rata kelas 70, sedangkan pada siklus ketiga nilai rata-rata 

naik menjadi 80. Selain itu, persentase ketuntasan posttest mengalami kenaikan dengan 

KKM 78. Sesuai dengan pendapat Mulyasa (2004) menyatakan penelitian tindakan kelas ini 

dikatakan berhasil apabila terjadi peningkatan hasil belajar siswa yaitu secara klasikal, 85% 

siswa mencapai ketuntasan belajar minimal 65.  Hal ini menandakan bahwa terdapat 

pengaruh positif pada proses pembelajaran pembelajaran inkuiri berbasis 

chemoentrepreneurship yaitu dapat meningkatkan hasil belajar Kimia siswa kelas XI pada 

minyak bumi. 

Proses pembelajaran inkuiri berbasis chemoentrepreneurship sangat menarik bagi siswa. 

Siswa saling menyemangati dalam kelompoknya dan saling berdiskusi dengan teman dalam 
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satu kelompok terlihat keaktivan siswa sangat luar biasa. Latihan yang diberikan guru dapat 

dijawab dengan baik oleh setiap siswa. Hal ini mengakibatkan hasil belajar siswa sesuai 

dengan yang diharapkan setelah dilakukan penelitian tindakan kelas sebanyak 3 siklus. Hasil 

belajar memiliki peran penting dalam proses belajar mengajar. Penilaian di dalam hasil 

belajar dapat memberikan informasi kepada guru mengenai kemajuan siswa dalam upaya 

mencapai tujuan proses belajar mengajar sampai sejauh mana kemajuan ilmu pengetahuan 

yang telah mereka kuasai. Allah berfirman dalam AlQur’an Artinya : 

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah 

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”(Qs. Ar-Ra’du : 11). 

Pembelajaran inkuiri berbasis chemoentrepreneurship telah berdampak positif terhadap 

hasil belajar siswa, sebab dalam pembelajaran ini menemukan sendiri, siswa aktif dalam 

pembelajaran. Praktikum chemoentrepreneurship diharapkan dapat meningkatkan minat 

wirausaha peserta didik.  

Selain meningkatkan hasi belajar, pembelajaran inkuiri berbasis chemoentrepreneurship 

dapat meningkatkan minat wirausaha siswa.  Hasil minat wirausaha dapat dilihat dari hasil 

angket yang diberikan kepada siswa. Angket diberikan sebelum dan sesudah proses 

pembelajaran. Sebelum proses pembelajaran hasil angket menunjukkan minat wirausaha dalam 

kriteria sangat rendah. Sedangkan hasil setelah proses pembelajaran inkuiri berbasis 

chemoentrepreneurship diberikan, hasil angket menunjukkan dalam kriteria tinggi dan 

sangat tinggi. Berarti sudah jelas, proses pembelajaran inkuiri berbasis 

chemoentrepreneurship dapat meningkatkan minat wirausaha siswa. Minat wirausaha siswa 

bukan hanya terlihat dari hasil angket, tetapi juga dapat dilihat dari  kemauan keras untuk 

mencapai tujuan dan kebutuhan hidup, keyakinan kuat atas kekuatan diri, sikap jujur dan 

tanggung jawab, ketekunan dalam belajar, dan pemikiran yang kreatif dan konstruktif. 

Berdasarkan hal di atas, maka disimpulkan bahwa proses pembelajaran inkuiri berbasis 

chemoentrepreneurship dapat meningkatkan hasil belajar dan minat wirausaha siswa kelas 

XI IPA dalam materi minyak bumi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data, hasil belajar naik pada setiap siklus dari 43,50 menjadi 

80. Sedangkan berdasarkan hasil angket, naik dari kriteria sangat rendah menjadi kriteria 

tinggi dan sangat tinggi. Dan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran inkuiri terbimbing berorientasi chemoentrepreneurship 

dapat meningkatkan hasil belajar dan Minat Wirausaha Siswa kelas XI Pada Materi Minyak 

Bumi. 

 

B. Saran  

Penulis berharap pengalaman ini dapat dimanfaatkan oleh guru kimia lainnya dalam 

membantu mengajarkan konsep materi minyak bumi, meningkatkan hasil belajar Kimia, 

serta minat wirausaha siswa. Berarti, dalam proses pembelajaran tidak hanya mengukur 

hasil belajar yang merupakan penilaian kognitif saja. Tetapi, juga hendaknya siswa dibekali 

dengan kemampuan wirausaha agar setelah lulus siswa menjadi seoarang yang mampu 

berkompetitif menghadapi dunia luar. 
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Lampiran 1. 

SOAL PRETES DAN POSTTEST 

MINYAK BUMI 

Nama   : 

Kelas   : 

Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. 

1. Berdasarkan teori, minyak bumi terbentuk dalam kerak bumi selama juataan tahun. Minyak bumi 

berasal dari… 

a. Pelapukan hewan dan tumbuhan  d. Cairan bumi 

b. Gunung berapi    e. Magma bumi 

c. Penguraian hewan dan tumbuhan 

2. Yang bukan termasuk fraksi minyak bumi adalah…. 

a. Minyak tanah 

b. Solar 

c. Bensin 

d. Nafta 

e. Minyak atsiri 

3. Komponen utama minyak bumi adalah hidrokarbon. Komponen kedua terbesar setelah golongan 

alifatik adalah golongan… 

a. Siklik    d. Isooktana 

b. Aromatik    e. polisiklik 

c. Benzena 

4. Senyawa dibawah ini merupakan komponen penyusun minyak bumi golongan… 

   

CH
3

CH
2

CH
2CH

2

CH
2

CH
2CH

3   

a. Siklik   d. Aromatik 

b. Polisiklik   e. Alkana rantai tertutup 

c. Alifatik 
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6. Pemisahan fraksi minyak bumi dilakukan melalui proses… 

a. Cracking   d. Destilasi 

b. Destilasi bertingkat  e. Treating 

c. Reforming 

7. Hasil sulingan minyak bumi yang memiliki titik didih paling tinggi adalah: 

a. Bensin 

b. Solar 

c. Residu 

d. Kerosin 

e. Nafta 

8. Diketahui data-data bahan bakar sebagai berikut: 

1) Titik didih antara 85C sampai 105C 

2) Mengandung karbon antara 9 sampai 14 

3) Digunakan sebagai bahan kompor parafin 

Kesimpulan bahan bakar tersebut adalah… 

 a. Gas alam   c. Solar   e. Kerosin/minyak tanah 

 b. Bensin   d. Minyak pelumas   

9. Diketahui sebagian fraksi-fraksi minyak bumi dari hasil destilasi bertingkat sebagai berikut: 

No Fraksi Minyak Bumi Jumlah Atom C 

1 

2 

3 

4 

5 

Gas  

Bensin 

Kerosin 

Minyak solar 

Lilin 

1 - 4 

5 - 12 

9 - 14 

14 - 18 

18 - 22 

Fraksi minyak bumi dengan titik didih terendah adalah… 

 a. pelumas   c. Gas    e. Minyak solar 

 b. Kerosin   d. Bensin 

10. Yang dimaksud proses polimerisasi adalah… 
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a. Pembentukan ikatan rangkap pada hidrokarbon 

b. Penggabungan molekul kecil menjadi molekul besar 

c. Pembentukan alkil dari dari suatu hidrokarbon jenuh 

d. Pengubahan struktur hidrokarbon menjadi isomernya 

e. Pembentukan struktur baru dari berbagai struktur yang ada 

11. Senyawa di bawah ini termasuk gas alam adalah… 

a. Etana dan etuna   d. Metana dan dekana 

b. Metana dan oktana   e. Propana dan butana 

c. Propana dan butilena 

12. Bensin yang memiliki rantai karbon pendek dapat dibuat dari minyak bumi yang memiliki rantai 

karbon panjang melalui melalui proses… 

a. Reforming   c. treating   e. Polimerisasi 

b. Cracking   d. Pencampuran fraksi 

13. Bensin yang berkualitas adalah bensin yang memiliki bilangan oktan tinggi. Suatu jenis bensin 

dengan persen volume n-heptana 22% dan isooktana 78% memiliki bilangan oktan… 

a. 22    c. 18     e. 87 

b. 78    d. 62 

14. Mutu bahan bakar bensin dapat dikatakan baik jika… 

a. Jumlah aton C banyak   d. Bilangan oktan rendah 

b. Jumlah atom C sedikit    e. Bilangan oktan tinggi 

c. Ketukan yang dihasilkan banyak 

15. TEL adalah zat aditif pada bensin yang penggunaanya tidak dibolehkan, hal ini disebabkan… 

a. Adanya TEL harga bensin menjadi mahal d. Menaikan kualitas bensin 

b. Merusak mesin    e. Mengurangi efisiensi bahan bakar 

c. Mengandung zat pencemar 

16. Diantara komponen bensin berikut yang paling banyak menimbulkan ketukan adalah… 

a. Alkana rantai lurus    d. Hidrokarbon tak jenuh 

b. Alkana bercabang    e. Sikloalkana 

c. Hidrokarbon aromatic 
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17. Untuk meningkatkan mutu bensin ditambahkan TEL ke dalam bensin, hal ini dimaksudkan 

untuk… 

a. Mempermudah terbakarnya bensin           d. Memperlambat pembakaran bensin 

b. Meningkatkan kadar isooktana pada bensin e. Menaikan titik didih bensin 

c. Menurunkan angka oktan bensin  

18. Rumus struktur dari isooktana yang menjadi parameter kualitas suatu bensin adalah… 

 

CH
3

CH
2
CH

3CH

CH
3

C

CH
3

CH
3

      

 

 

 

 

  

19. Senyawa yang memiliki nilai oktan terendah adalah….  

a. n-pentana 

b. n-heptana 

c. 1-heptena 

d. n-heksana 

e. 1-pentena 

20. Pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna akan menghasilkan gas CO yang merupakan gas 

beracun hal ini karena… 

a. Gas CO dapat berikatan dengan hemoglobin membentuk COHb 

b. Gas CO dapat larut dalan air membentuk CO2 dan H2 

c. Gas CO mudah bereaksi dengan udara membentuk CO2 

d. Gas CO berbau busuk dan menusuk 

e. Gas CO adalah gas yang reaktif 
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Lampiran 2.  

 

KUNCI JAWABAN SOAL PRETES DAN POSTES 

 

1. A 

2. E 

3. E 

4. A 

5. A 

6. D 

7. C 

8. E 

9. C 

10. B 

11. E 

12. E 

13. B 

14. E 

15. C 

16. A 

17. B 

18. A 

19. B 

20. A 
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Lampiran 3 

 

KISI-KISI LEMBAR ANGKET MINAT WIRAUSAHA SISWA  

LKPD INKUIRI TERBIMBING BERORIENTASI CHEMOENTREPRENEURSHIP 

 

 

No Indikator 

 

Nomor pernyataan 

1 Memiliki rasa percaya diri 1, 2 

2 Memiliki rasa tanggung jawab 3, 4 

3 Memiliki rasa ingin tahu 5, 6 

4 Dapat mengambil resiko 7, 8 

5 Kepemimpinan 9, 10 

6 Berorientasi ke masa depan 11, 12 

7 Kreatif dan inovatif 13, 14 

8 Disiplin dan kerja keras 15, 16 

9 Jujur dan mandiri 17, 18 

10 Menghargai prestasi 19, 20 
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Lampiran 4. 

 

ANGKET MINAT WIRAUSAHA 

LKPD INKUIRI TERBIMBING BERORIENTASI CHEMOENTREPRENEURSHIP 

 

Angket ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang minat wirausaha 

siswa terhadap LKPD inkuiri terbimbing minyak bumi berorientasi Chemoentrepreneurship 

pada kelas XI semester ganjil SMA/MA. 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Melalui lembar penilaian ini, ananda diminta pendapatnya tentang minat wirausaha siswa. 

2. Pendapat yang ananda berikan pada setiap butir pernyataan yang terdapat dalam lembar 

penilaian ini akan digunakan sebagai masukan untuk menyempurnakan modul ini. 

3. Mohon berikan pendapat ananda dengan memberikan tanda (√) pada salah satu kolom 

angka 1, 2, 3, 4. Angka 1 sampai dengan 4 pada skala jawaban mempunyai arti sebagai 

berikut: 

1 = Sangat tidak setuju (STS) 

2 = Tidak setuju (TS) 

3 = Setuju (S) 

4 = Sangat setuju (SS) 

4. Identitas ananda mohon diisi dengan lengkap. 

Identitas 

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

Instansi  : ....................................... 
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No Angket yang Ditanyakan SKOR  

1 2 3 4 

STS TS S SS 

1 Saya memiliki keinginan menjadi wirausahawan karena 

saya bangga dengan profesi ini.  

 

 

   

2 Saya ingin menjadi pegawai daripada wirausaha yang 

memulai usaha sendiri 

    

3 Ada alat yang pecah ketika praktikum kimia, maka saya 

akan melaporkan kepada guru.  

    

4 Usaha saya mengalami kerugian maka saya akan 

bertanggung jawab atas kerugian tersebut.   

    

5 Saya ingin sekali belajar langsung dari pengusaha-

pengusaha sukses dan ingin seperti mereka 

    

6 Saya mampu menjalankan usaha sendiri tanpa harus belajar 

dari orang lain. 

      

7 Jika usaha saya tidak berjalan, maka saya siap mendapatkan 

kerugian atas usaha yang saya lakukan.  

    

8 Saya yakin usaha saya akan diterima pasar, maka saya siap 

dengan resiko yang akan saya dapatkan.  

    

9 Saya ingin memiliki usaha dan akan memimpin usaha 

tersebut.   

    

10 Saya ingin mengatur orang lain dan memiliki kemampuan 

mengatur orang lain.  

    

11 Saya ingin masa depan saya terjamin, maka saya akan 

berwirausaha.  

    

12 Saya ingin berwirausaha agar dapat mengurangi 

pengangguran daerah saya.  

    

13 Saya ingin menjadi wirausaha tanpa harus menginovasi 

hasil-hasil produksi saya.  

    

14 Saya ingin berwirausaha karena akan melatih saya menjadi 

pribadi yang kreatif.  
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15 Saya ingin usaha yang saya lakukan dapat menghasilkan 

keuntungan yang baik maka saya akan disiplin dalam 

berwirausaha.  

    

16 Saya ingin mendapatkan keuntungan wirausaha walaupun 

tanpa kerja keras.  

    

17 Saya ingin mengatakan apa adanya kepada konsumen 

terkait barang yang saya produksi. 

    

18 Saya ingin merasakan keuntungan yang saya peroleh atas 

usaha milik saya sendiri 

    

19 Saya ingin berwirausaha dan mendapatkan keuntungan 

sehinggan keuntungan tersebut dapat dirasakan bersama.  

    

 

Catatan 

.................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................. 

 

      Payakumbuh, ...................................... 2017 

Responden 

 

       (........................................) 
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Lampiran 5. 

 

LEMBAR VALIDASI TERHADAP INSTRUMEN ANGKET MINAT WIRAUSAHA SISWA 

MENGGUNAKAN LKPD INKUIRI TERBIMBING BERORIENTASI 

CHEMOENTREPRENEURSHIP 

 

A. PENGANTAR  

Lembar validasi terhadap instrumen angket minat wirausaha menggunakan LKPD Inkuiri 

Terbimbing berorientasi chemoentrepreneurship ini disampaikan kepada Bapak/Ibu sebagai 

pakar/ahli. Pemberian lembar validasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan tentang 

kelayakan instrumen yang akan digunakan untuk pengumpulan data penelitian peneliti. Peneliti 

sangat mengharapkan bantuan Bapak/Ibu berupa pendapat atau masukan dalam bentuk pengisian 

lembar validasi ini sesuai dengan keadaan sebenarnya. Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, 

peneliti ucapkan terima kasih. 

 

B. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Pilihlah alternatif jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu pada lembar 

validasi ini dengan memberi tanda check (√) pada kolom yang tersedia. 

2. Alternatif jawaban yang tersedia adalah: 

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 3 = Setuju (S) 

2 = Tidak Setuju (TS)  4 = Sangat Setuju (SS) 

3. Jika Bapak/Ibu merasa perlu memberikan catatan khusus demi perbaikan instrumen yang 

dibuat, mohon ditulis langsung pada kolom saran. 

 

C. IDENTITAS 

 

Nama Validator  : .......................................................................... 

 

Jurusan/Spesialisasi : .......................................................................... 
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D. PENILAIAN 

No Aspek yang Dinilai Penilaian 

1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(S) 

4 

(SS) 

1 Keterkaitan indikator (kisi-kisi lembar angket minat 

wirausaha ) dengan butir pernyataan instrumen 

    

2 Pernyataan yang digunakan mencakup aspek yang 

mengandung minat wirausaha peserta didik 

    

3 Bahasa yang digunakan merupakan bahasa baik dan benar 

menurut kaidah tata bahasa Indonesia yang benar 

    

4 Urutan pernyataan terurut dengan jelas     

Saran Bapak/Ibu untuk perbaikan instrumen: 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................  

 

 

E. KESIMPULAN 

Mohon Bapak/Ibu berikan tanda silang (X) pada pilihan A, B, C, atau D sebagai kesimpulan 

Bapak/Ibu secara umum mengenai instrumen ini. 

(A) Instrumen dapat digunakan tanpa revisi 

(B) Instrumen dapat digunakan dengan sedikit revisi 

(C) Instrumen dapat digunakan dengan banyak revisi 

(D) Instrumen tidak dapat digunakan 

A B C D E 

 
    

 

Padang, ...........................2017 

 

Validator 

 

 

(.......................................................) 

39 



 

Lampiran 6 

HASIL VALIDASI INSTRUMENT 
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Lampiran 7 

 

Tabel Hasil Prestest Siswa Sebelum Dilakukan Penelitian 

 

NO NAMA SISWA NILAI 

1 Agung Triwahyudi 35 

2 Alif Ahlul Nazar 40 

3 Amirah Dinah 35 

4 Azzam Syahid Izzudin 60 

5 Dzakia Nafis 50 

6 Eulis Aridyanti Sari 45 

7 Ferdi Irawan 60 

8 Hafizhah Arif 20 

9 Kevin Regardi Onasis 45 

10 Luthfi Hadiyan Fajri 50 

11 M. Luthfi 65 

12 Nabila Rahma 50 

13 Nafra Rahma Yudisa 40 

14 Najlatul Muthi’ah Farid 35 

15 Rafiqati Ummi 35 

16 Resti Anggraini 40 

17 Rizka Melina 30 

18 Silvia Hanifa Rahma 20 

19 Tiara Chaerani 50 

20 Zuhruvi Husna 65 

JUMLAH 870 

RATA-RATA 43,50 
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Lampiran 8 

Analisis Hasil Angket Sebelum Dilakukan Penelitian 

No Angket yang Ditanyakan Banyak Siswa yang 

Menjawab  

1 2 3 4 

STS TS S SS 

1 Saya memiliki keinginan menjadi wirausahawan karena 

saya bangga dengan profesi ini.  

8 

 

7 3 2 

2 Saya ingin menjadi pegawai daripada wirausaha yang 

memulai usaha sendiri 

3 2 9 6 

3 Ada alat yang pecah ketika praktikum kimia, maka saya 

akan melaporkan kepada guru.  

7 7 4 3 

4 Usaha saya mengalami kerugian maka saya akan 

bertanggung jawab atas kerugian tersebut.   

6 10 2 2 

5 Saya ingin sekali belajar langsung dari pengusaha-

pengusaha sukses dan ingin seperti mereka 

4 8 3 5 

6 Saya mampu menjalankan usaha sendiri tanpa harus belajar 

dari orang lain. 

  3 2 7 8 

7 Jika usaha saya tidak berjalan, maka saya siap mendapatkan 

kerugian atas usaha yang saya lakukan.  

6 7 4 3 

8 Saya yakin usaha saya akan diterima pasar, maka saya siap 

dengan resiko yang akan saya dapatkan.  

6 8 4 2 

9 Saya ingin memiliki usaha dan akan memimpin usaha 

tersebut.   

5 5 5 5 

10 Saya ingin mengatur orang lain dan memiliki kemampuan 

mengatur orang lain.  

6 7 3 4 

11 Saya ingin masa depan saya terjamin, maka saya akan 

berwirausaha.  

9 8 1 2 

12 Saya ingin berwirausaha agar dapat mengurangi 

pengangguran daerah saya.  

7 9 2 2 
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13 Saya ingin menjadi wirausaha tanpa harus menginovasi 

hasil-hasil produksi saya.  

3 1 8 8 

14 Saya ingin berwirausaha karena akan melatih saya menjadi 

pribadi yang kreatif. 

7 5 4 4 

15 Saya ingin usaha yang saya lakukan dapat menghasilkan 

keuntungan yang baik maka saya akan disiplin dalam 

berwirausaha.  

6 7 3 4 

16 Saya ingin mendapatkan keuntungan wirausaha walaupun 

tanpa kerja keras.  

0 3 9 8 

17 Saya ingin mengatakan apa adanya kepada konsumen 

terkait barang yang saya produksi. 

5 5 5 5 

18 Saya ingin merasakan keuntungan yang saya peroleh atas 

usaha milik saya sendiri 

5 4 6 5 

19 Saya ingin berwirausaha dan mendapatkan keuntungan 

sehinggan keuntungan tersebut dapat dirasakan bersama.  

9 8 1 2 

 

1. Analisis angket minat usaha yang menginginkan jawaban setuju dan sangat setuju 

 

Item Minat 

Wirausaha 

Banyak Siswa yang 

Menjawab  
TOTAL PERSENTASE 

KRITERIA 

(SKALA 

LIKERT) 1 2 

S SS 

1 3 2 5 0,25 Sangat Rendah 

3 

 

4 3 7 0,35 Sangat Rendah 

4 

 

2 2 4 0,20 Sangat Rendah 

5 

 

3 5 8 0,40 Sangat Rendah 

7 

 

4 3 7 0,35 Sangat Rendah 

8 

 

4 2 6 0,30 Sangat Rendah 

9 

 

5 5 10 0,50 Sangat Rendah 

10 

 

3 4 7 0,35 Sangat Rendah 

11 

 

1 2 3 0,15 Sangat Rendah 



12 

 

2 2 4 0,20 Sangat Rendah 

14 

 

4 4 8 0,40 Sangat Rendah 

15 

 

3 4 7 0,35 Sangat Rendah 

17 

 

5 5 10 0,50 Sangat Rendah 

18 

 

6 5 11 0,55 Sangat Rendah 

19 1 2 3 0,15 Sangat Rendah 

 

2. Angket Minat Wirausaha yang menginginkan jawaban  sangat tidak setuju dan tidak 

setuju 

Item Minat 

Wirausaha 

Banyak Siswa yang 

Menjawab  
TOTAL PERSENTASE 

KRITERIA 

(SKALA 

LIKERT) 1 2 

S SS 

2 3 2 5 0,25 Sangat Rendah 

6 

 

3 2 5 0,25 Sangat Rendah 

13 

 

3 1 4 0,20 Sangat Rendah 

16 0 3 3 0,15 Sangat Rendah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 9 

 

Hasil Nilai Postest Siswa Pada Siklus Pertama 

NO NAMA SISWA NILAI 

1 Agung Triwahyudi 
55 

2 Alif Ahlul Nazar 
60 

3 Amirah Dinah 
55 

4 Azzam Syahid Izzudin 
70 

5 Dzakia Nafis 
60 

6 Eulis Aridyanti Sari 
60 

7 Ferdi Irawan 
65 

8 Hafizhah Arif 
35 

9 Kevin Regardi Onasis 
55 

10 Luthfi Hadiyan Fajri 
60 

11 M. Luthfi 
70 

12 Nabila Rahma 
70 

13 Nafra Rahma Yudisa 
55 

14 Najlatul Muthi’ah Farid 
45 

15 Rafiqati Ummi 
35 

16 Resti Anggraini 
50 

17 Rizka Melina 
60 

18 Silvia Hanifa Rahma 
55 

19 Tiara Chaerani 
50 

20 Zuhruvi Husna 
70 

JUMLAH 1135 

RATA-RATA 56,75 
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Lampiran 10 

 

Hasil Nilai Postest Siswa Pada Siklus Kedua 

 

NO NAMA SISWA NILAI 

1 Agung Triwahyudi 
75 

2 Alif Ahlul Nazar 
70 

3 Amirah Dinah 
75 

4 Azzam Syahid Izzudin 
75 

5 Dzakia Nafis 
70 

6 Eulis Aridyanti Sari 
75 

7 Ferdi Irawan 
75 

8 Hafizhah Arif 
55 

9 Kevin Regardi Onasis 
65 

10 Luthfi Hadiyan Fajri 
70 

11 M. Luthfi 
80 

12 Nabila Rahma 
70 

13 Nafra Rahma Yudisa 
60 

14 Najlatul Muthi’ah Farid 
55 

15 Rafiqati Ummi 
55 

16 Resti Anggraini 
65 

17 Rizka Melina 
80 

18 Silvia Hanifa Rahma 
80 

19 Tiara Chaerani 
70 

20 Zuhruvi Husna 
80 

JUMLAH 1400 

RATA-RATA 70 
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Lampiran 11 

Hasil Nilai Postest Siswa Pada Siklus Ketiga 

 

NO NAMA SISWA NILAI 

1 Agung Triwahyudi 
85 

2 Alif Ahlul Nazar 
70 

3 Amirah Dinah 
80 

4 Azzam Syahid Izzudin 
80 

5 Dzakia Nafis 
80 

6 Eulis Aridyanti Sari 
85 

7 Ferdi Irawan 
85 

8 Hafizhah Arif 
65 

9 Kevin Regardi Onasis 
65 

10 Luthfi Hadiyan Fajri 
75 

11 M. Luthfi 
100 

12 Nabila Rahma 
75 

13 Nafra Rahma Yudisa 
100 

14 Najlatul Muthi’ah Farid 
65 

15 Rafiqati Ummi 
80 

16 Resti Anggraini 
75 

17 Rizka Melina 
85 

18 Silvia Hanifa Rahma 
80 

19 Tiara Chaerani 
70 

20 Zuhruvi Husna 
100 

JUMLAH 1600 

RATA-RATA 80 
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Lampiran 12 

Hasil Angket Wirausaha Setelah Pembelajaran 

No Angket yang Ditanyakan Banyak Siswa yang 

Menjawab  

1 2 3 4 

STS TS S SS 

1 Saya memiliki keinginan menjadi wirausahawan karena 

saya bangga dengan profesi ini.  

2 

 

2 6 10 

2 Saya ingin menjadi pegawai daripada wirausaha yang 

memulai usaha sendiri 

8 7 3 2 

3 Ada alat yang pecah ketika praktikum kimia, maka saya 

akan melaporkan kepada guru.  

2 2 6 10 

4 Usaha saya mengalami kerugian maka saya akan 

bertanggung jawab atas kerugian tersebut.   

2 2 8 8 

5 Saya ingin sekali belajar langsung dari pengusaha-

pengusaha sukses dan ingin seperti mereka 

2 2 9 7 

6 Saya mampu menjalankan usaha sendiri tanpa harus belajar 

dari orang lain. 

  6 7 4 3 

7 Jika usaha saya tidak berjalan, maka saya siap mendapatkan 

kerugian atas usaha yang saya lakukan.  

2 1 7 10 

8 Saya yakin usaha saya akan diterima pasar, maka saya siap 

dengan resiko yang akan saya dapatkan.  

0 0 10 10 

9 Saya ingin memiliki usaha dan akan memimpin usaha 

tersebut.   

0 0 9 11 

10 Saya ingin mengatur orang lain dan memiliki kemampuan 

mengatur orang lain.  

3 3 8 6 

11 Saya ingin masa depan saya terjamin, maka saya akan 

berwirausaha.  

2 2 8 8 

12 Saya ingin berwirausaha agar dapat mengurangi 

pengangguran daerah saya.  

2 2 8 8 

13 Saya ingin menjadi wirausaha tanpa harus menginovasi 

hasil-hasil produksi saya.  

7 6 5 2 
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14 Saya ingin berwirausaha karena akan melatih saya menjadi 

pribadi yang kreatif.  

2 2 6 10 

15 Saya ingin usaha yang saya lakukan dapat menghasilkan 

keuntungan yang baik maka saya akan disiplin dalam 

berwirausaha.  

2 2 6 10 

16 Saya ingin mendapatkan keuntungan wirausaha walaupun 

tanpa kerja keras.  

6 8 3 3 

17 Saya ingin mengatakan apa adanya kepada konsumen 

terkait barang yang saya produksi. 

2 2 6 10 

18 Saya ingin merasakan keuntungan yang saya peroleh atas 

usaha milik saya sendiri 

2 2 8 8 

19 Saya ingin berwirausaha dan mendapatkan keuntungan 

sehinggan keuntungan tersebut dapat dirasakan bersama.  

2 2 8 8 

 

ANALISIS HASIL ANGKET 

 

1. Analisis angket minat usaha yang menginginkan jawaban setuju dan sangat setuju 

 

Item Minat 

Wirausaha 

Banyak Siswa yang 

Menjawab  
TOTAL PERSENTASE 

KRITERIA 

(SKALA 

LIKERT) 1 2 

S SS 

1 6 10 16 0,80 Tinggi 

3 

 

6 10 16 0,80 Tinggi 

4 

 

8 8 16 0,80 Tinggi 

5 

 

9 7 16 0,80 Tinggi 

7 

 

7 10 17 0,85 Tinggi 

8 

 

10 10 20 1,00 Sangat Tinggi 

9 

 

9 11 19 0,95 Sangat Tinggi 

10 

 

8 6 14 0,70 Tinggi 

11 

 

8 8 16 0,80 Tinggi 



12 

 

8 8 16 0,80 Tinggi 

14 

 

6 10 16 0,80 Tinggi 

15 

 

6 10 16 0,80 Tinggi 

17 

 

6 10 16 0,80 Tinggi 

18 

 

8 8 16 0,80 Tinggi 

19 8 8 16 0,80 Tinggi 

 

 

2. Angket Minat Wirausaha yang menginginkan jawaban  sangat tidak setuju dan tidak 

setuju 

Item Minat 

Wirausaha 

Banyak Siswa yang 

Menjawab  
TOTAL PERSENTASE 

KRITERIA 

(SKALA 

LIKERT) 1 2 

STS TS 

2 8 7 15 0,75 Tinggi 

6 

 

6 7 13 0,65 Tinggi 

13 

 

7 6 13 0,65 Tinggi 

16 6 8 14 0,70 Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 13 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berorientasi Chemoentrepreneurship Pada Materi Minyak Bumi 

Kelas XI Ipa Semester Ganjil 

 

Gambar 1. Pelaksanaan Pretes dan pengisian angket minat wirausaha 

 

Gambar 2. Pembelajaran Inkuiri terbimbing didalam kelas 
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         Gambar 3. Pembelajaran inkuiri terbimbing di kelas 

 

Gambar 4. Alat dan bahan praktikum chemoentrepreneurship 

 

Gambar. 5. Kegiatan praktikum pembuatan lilin aromatherapy dari paraffin 



 

Gambar 6. Proses pembuatan lilin aromatherapy dari paraffin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 14 

SILABUS MINYAK BUMI KURIKULUM 2013 REVISI 2016 

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi 
Keterampilan sebagai berikut ini.  
 

3.2 Menjelaskan 
proses 
pembentukan dan 
teknik pemisahan 
fraksi-fraksi 
minyak bumi serta 
kegunaannya 

 
3.3 Memahami reaksi 

pembakaran 
hidrokarbon yang 
sempurna dan 
tidak sempurna 
serta sifat zat 
hasil pembakaran 
(CO2, CO, 
partikulat karbon) 

 
4.2 Menyajikan karya 

tentang proses 
pembentukan dan 
teknik pemisahan 
fraksi-fraksi 
minyak bumi 
beserta 
kegunaannya  

 
4.3 Menalar dampak 

pembakaran 
senyawa 
hidrokarbon 
terhadap 
lingkungan dan 
kesehatan serta 
mengajukan 
gagasan cara 
mengatasinya  

 
 

Minyak bumi 

 Fraksi minyak 
bumi 

 Mutu bensin 

 Dampak 

pembakaran 
bahan bakar  
dan cara 
megatasinya 

 Senyawa 
hidrokarbon 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari. 

 Mengamati jenis bahan bakar 
minyak (BBM) yang dijual di SPBU 

 Membahas proses pembentukan 
minyak bumi dan cara 
mengeksplorasinya 

 Membahas proses penyulingan 
minyak bumi secara distilasi 
bertingkat  

 Menganalisis proses penyulingan 
bertingkat untuk menghasilkan  
minyak bumi menjadi fraksi-
fraksinya. 

 Membahas pembakaran 
hidrokarbon yang sempurna dan 
tidak sempurna serta dampaknya 
terhadap lingkungan, kesehatan 
dan upaya untuk mengatasinya. 

 Membandingkan kualitas bensin 
berdasarkan bilangan oktannya 
(Premium, Pertamax, dan 
sebagainya). 

 Membahas penggunaan bahan 
bakar alternatif selain minyak bumi 
dan gas alam. 

 Menganalisis bahan bakar alternatif 
selain minyak bumi dan gas alam. 

 Menyimpulkan dampak 

pembakaran hidrokarbon terhadap 
lingkungan dan kesehatan serta 
cara mengatasinya. 

 Mempresentasikan hasil kerja 
kelompok tentang minyak bumi , 
bahan bakar alternatif pengganti 
minyak bumi dan gas alam serta 
masalah lingkungan yang 
disebabkan oleh penggunaan 
minyak bumi sebagai bahan bakar.   
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