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ABSTRAK 

Andriyani, Windi. 2013. Keefektifan Model Pembelajaran ARIAS (Assurance, 

Relevance, Interest, Assessment, and Satisfaction) untuk Meningkatkan 

Keterampilan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Larutan Penyangga dan 

Hidrolisis di SMA Negeri 12 Semarang. Skripsi, Jurusan Kimia Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Utama Drs. Soeprodjo, M.S, Pembimbing pendamping Dra. Woro 

Sumarni, M.Si. 

 

Kata Kunci : ARIAS, Keterampilan Berpikir Kritis 

Penelitian eksperimen ini dilakukan pada kelas XI IPA SMA Negeri 12 Semarang 

pada materi larutan penyangga dan hidrolisis. Berdasarkan hasil studi 

pendahuluan, diperoleh data ketuntasan klasikal siswa pada materi larutan 

penyangga dan hidrolisis dari tahun 2006/2007 sampai tahun 2011/2012 kurang 

dari 85% dan proses pembelajaran siswa kurang variatif, sehingga diperlukan 

variasi model pembelajaran untuk membantu siswa meningkatkan pemahaman 

dan minat belajar kimia, sehingga keterampilan berpikir kritis siswa dapat 

dikembangkan. Oleh karena itu, peneliti menerapkan model pembelajaran ARIAS 

(Assurance, Relevance, Interest, Assessment, and Satisfaction), sehingga siswa 

akan termotivasi dan tertarik untuk belajar di sekolah. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran ARIAS untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis siswa ditinjau dari aspek kognitif. Pengambilan 

sampel dilakukan secara acak dengan menggunakan cluster random sampling 

menghasilkan kelas XI IPA1 dan XI IPA3 setelah sebelumnya dilakukan analisis 

data awal yang hasilnya populasi berdistribusi normal, memiliki homogenitas 

yang sama serta memiliki varians yang sama. Pada kelompok eksperimen, 

pembelajaran menerapkan model pembelajaran sedangkan pada kelompok kontrol 

pembelajaran menerapkan model pembelajaran konvensional. Pengumpulan data, 

menggunakan metode tes, rubrik dan angket. Pada analisis data akhir, diperoleh 

hasil bahwa baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol 

bedistribusi normal dan memiliki varian yang sama. Berdasarkan uji ketuntasan 

belajar klasikal, kelompok eksperimen sudah mencapai ketuntasan belajar karena 

persentase ketuntasan belajar klasikal (keberhasilan kelas) yaitu sebesar 87% dari 

jumlah siswa yang ada di kelas tersebut. Berdasarkan analisis rubrik keterampilan 

berpikir kritis siswa, Rerata keterampilan berpikir kritis siswa pada kelompok 

eksperimen mencapai 71% dengan kategori baik. Setelah dibandingkan dengan 

menggunakan uji  observasi berpasangan nilai pre test post test kelas eksperimen 

dan kontrol dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep kelas eksperimen lebih 

baik dari pada pemahaman konsep kelas kontrol. Simpulan dari penelitian ini 

adalah Penerapan model pembelajaran ARIAS efektif untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis siswa pada materi larutan penyangga dan hidrolisis. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan berperan penting dalam kehidupan manusia. Seiring 

berkembangnya teknologi dan zaman, pendidikan pun mengalami perkembangan. 

Berkembangnya dunia pendidikan tentu saja mengundang beberapa permasalahan. 

Salah satu masalah yang sedang dihadapi saat ini adalah proses pembelajaran 

dalam kelas yang tidak menghasilkan siswa-siswa pemikir. Artinya, kebanyakan 

guru hanya mengejar bagaimana suatu materi tuntas disampaikan kepada siswa 

tanpa memikirkan bagaimana siswa belajar dan mengembangkan keterampilan - 

keterampilan yang dimilikinya, salah satunya adalah keterampilan berpikir kritis 

(Hamdani, 2011:107). 

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan di SMA N 12 

Semarang kelas XI IPA diketahui bahwa hasil belajar siswa materi larutan 

penyangga dan hidrolisis masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh rekap nilai 

ulangan harian siswa pada materi larutan penyangga dan hidrolisis dari tahun 

pelajaran 2007/2008 sampai dengan 2011/2012 masih banyak siswa yang belum 

bisa mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) di sekolah tersebut. Di 

sekolah tersebut memiliki lima kelas XI IPA, terdiri dari tiga kelas unggulan (XI 

IPA 1,2, dan 3) dan dua kelas regular (XI IPA 4 dan 5). Masing-masing jenis 

kelas tersebut memiliki nilai KKM yang berbeda-beda, nilai KKM kelas unggulan 
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lebih tinggi daripada kelas reguler. Nilai KKM tahun pelajaran 2007/2008 sampai 

dengan 2010/2011 untuk kelas unggulan adalah 67 sedangkan untuk kelas reguler 

65, dan untuk tahun 2011/2012 untuk kelas unggulan adalah 76 sedangkan untuk 

kelas reguler 74. 

Tabel 1.1. Data Hasil Belajar Kimia Siswa SMA Negeri 12 Semarang 

Materi Larutan penyangga dan hidrolisis 

Tahun Ajaran Rata-rata 
Persentase 

Ketuntasan 

Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 

2007/2008 65,10 51% 90 36 

2008/2009 65,18 52% 88 40 

2009/2010 65,75 54% 96 36 

2010/2011 65,43 53% 90 44 

2011/2012 67,54 48% 92 36 

 

(Sumber: Guru kimia SMA Negeri 12 Semarang  ibu Isnaeni Tapa Astuti, S.Pd) 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pelajaran kimia masih sulit 

dipahami bagi sebagian besar siswa. Menurut guru mata pelajaran kimia, beberapa 

kesulitan yang dialami siswa adalah sifat ilmu kimia yang abstrak, konsep yang 

dipelajari sangat banyak, konsep yang satu merupakan prasyarat bagi konsep 

berikutnya, dan rendahnya keterampilan siswa dalam operasi matematik. Siswa 

pada umumnya cenderung belajar dengan hafalan daripada memahami konsep 

materi tersebut. Hal ini menyebabkan sebagian besar konsep-konsep pelajaran 

kimia menjadi konsep yang abstrak bagi siswa, sehingga keterampilan berpikir 

kritis siswa juga tidak dikembangkan. 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan guru mata pelajaran 

kimia Ibu Isnaeni Tapa Astuti, S.Pd, hasil belajar siswa yang masih rendah 

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya input siswa berdasarkan nilai UN 
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yang rendah, kemampuan siswa dalam memecahkan masalah masih rendah, dan 

metode belajar yang masih berpusat pada guru, sehingga tingkat pemahaman dan 

minat belajar siswa masih kurang. Berdasarkan observasi dan wawancara tersebut, 

maka diperlukan upaya untuk mengatasinya, diantaranya adalah mencari dan 

menemukan model pembelajaran kimia yang mampu memotivasi siswa untuk 

aktif dalam mengikuti pembelajaran dan mengembangkan keterampilan berpikir 

kritisnya. 

Menurut Hamdani (2011:78) sebagian besar model, metode dan suasana 

pengajaran di sekolah-sekolah yang digunakan para guru, tampaknya lebih banyak 

menghambat dalam memotivasi potensi otak. Misalnya, seorang peserta didik 

hanya disiapkan sebagai seorang anak yang mau mendengarkan, mau menerima 

seluruh informasi, dan menaati segala perlakuan gurunya. Budaya dan mental 

seperti ini, pada gilirannya membuat siswa tidak mampu mengaktivasi 

keterampilan berpikirnya sehingga mereka tidak memiliki keberanian 

menyampaikan pendapat, lemah penalaran, dan bergantung kepada orang lain. 

Kemampuan siswa dalam berpikir kritis masih perlu dikembangkan, 

penelitian yang dilakukan oleh Nursalam (2007) di salah satu SMAN di Kendari 

menunjukkan kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah, oleh Nursalam 

kemampuan berpikir kritis siswa ditingkatkan melalui model cooperative 

learning. Penelitian lain yang menunjukkan kemampuan berpikir kritis siswa 

dapat ditingkatkan antara lain dilakukan Allo (2005), hasil penelitiannya 

menunjukkan pembelajaran berbasis komputer mampu meningkatkan pemahaman 

konsep, keterampilan berpikir kritis, dan sikap positif siswa kelas XI SMA. 
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Sebuah studi kasus yang diteliti oleh Perkins dan Murphy (2006) diperoleh bahwa 

keterampilan berpikir kritis siswa juga dapat ditingkatkan dengan model OAD 

(Online Asynchronous Discussion), yaitu semacam diskusi on line antarsiswa. 

Model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk lebih memotivasi, 

mengaktifkan, dan menantang siswa untuk berpikir siswa salah satunya adalah 

model pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevant, Interest, Assessment, and 

Satisfaction). Menurut Keler (2006) model ARIAS dikembangkan untuk 

merancang pembelajaran yang dapat mempengaruhi motivasi berprestasi dan hasil 

belajar siswa. 

Model pembelajaran ARIAS merupakan acuan kegiatan guru dalam proses 

belajar mengajar yang dirancang untuk memotivasi dan mengaktifkan siswa pada 

saat proses pembelajaran  berlangsung sehingga keterampilan berpikir kritis siswa 

dapat ditingkatkan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan meneliti Keefektifan Model 

Pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, and 

Satisfaction) untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa pada 

Materi Larutan Penyangga dan Hidrolisis di SMA Negeri 12 Semarang”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah dalam  

penelitian ini adalah efektifkah model pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevant, 

Interest, Assessment, and Satisfaction) untuk meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis siswa materi larutan penyangga dan hidrolisis SMA Negeri 12 Semarang? 
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1.3. Tujuan 

Berdasarkan masalah penelitian yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui apakah pembelajaran dengan model ARIAS 

(Assurance, Relevance, Interest, Assessment, and Satisfaction) efektif untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa materi larutan penyangga dan 

hidrolisis SMA Negeri 12 Semarang. 

1.4. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Melatih siswa agar lebih termotivasi, aktif, kreatif, dan mandiri dalam 

belajar menyelesaikan masalah-masalah kimia sehingga dapat 

meningkatkan sikap positif siswa untuk berpikir kritis dan sistematis dalam 

usaha pemecahan masalah, merangsang otak siswa dalam memahami 

masalah dan cara menyelesaikannya. Hal ini akan memberi peluang 

terjadinya peningkatan pemahaman dan keterampilan belajar siswa serta 

memberi nuansa nyaman dan menyenangkan dalam belajar. 

2. Bagi Guru 

Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi guru dan calon guru kimia 

dalam memilih model pembelajaran yang sesuai, efektif, dan efisien dalam 

kegiatan belajar-mengajar kimia sehingga dapat meningkatkan 

keterampilan belajar dan pemahaman siswa, dan juga berkesempatan 

menerapkan model pembelajaran lain yang unggul, kreatif, dan inovatif. 
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3. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan akan membantu penciptaan panduan 

pembelajaran bagi mata pelajaran lain dan juga sebagai bahan 

pertimbangan dalam memilih pendekatan pembelajaran yang akan 

diterapkan bagi perbaikan di masa yang akan datang. 

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini akan sangat berguna bagi peneliti yakni untuk mengetahui 

keefektifan model pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevant, Interest, 

Assessment, and Satisfaction) untuk meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis siswa materi Larutan Penyangga dan Hidrolisis SMA Negeri 12 

Semarang. 

1.5. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah  efektif tidaknya model 

pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevant, Interest, Assessment, and 

Satisfaction) terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Pembelajaran dikatakan 

efektif apabila  pembelajaran dengan menggunakan model ARIAS (Assurance, 

Relevant, Interest, Assessment, and Satisfaction) (Assurance, Relevant, Interest, 

Assessment, and Satisfaction) dapat mencapai ketuntasan hasil belajar kognitif 

siswa dan keterampilan berpikir kritis siswa berkategori baik. Keterampilan 

berpikir kritis dalam hal ini adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang 

berhubungan dan dapat digunakan dalam berbagai keadaan, meliputi membuat 

kesimpulan, menghitung hasil, membuat keputusan dan pemecahan masalah (Paul 
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and Nosich, 2004: 1) dan hanya terbatas pada pemahaman materi larutan 

penyangga dan hidrolisis kelas XI SMA Negeri 12 Semarang. 

Pengukurannya dilakukan dengan membandingkan tingkat keterampilan 

berpikir kritis kelas eksperimen dan kelas kontrol yang diketahui dari perbedaan 

hasil pretes dan postes sebagai aspek kognitif. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 3 bagian yaitu bagian awal, bagian isi, 

bagian akhir. 

(1) Bagian Awal 

Bagian awal skripsi berisi halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto 

dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

(2) Bagian Inti 

Bagian inti skripsi terdiri dari 5 bab, meliputi: 

BAB 1 : PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, 

dan  sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA, berisi tentang teori-teori yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian 

ini, meliputi keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran, 

model pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, 

Assessment, and Satisfaction), dan materi Larutan Penyangga dan 

Hidrolisis. 
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BAB 3 : METODE PENELITIAN, jenis penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, desain penelitian, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, dan instrument penelitian. 

BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang hasil 

penelitian dan pembahasannya. 

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN, berisi tentang simpulan hasil 

penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diberikan 

peneliti berdasarkan simpulan. 

(3) Bagian Akhir 

Bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Keterampilan Berpikir Kritis dalam Pembelajaran 

Dalam beberapa tahun terakhir, berpikir kritis telah menjadi suatu istilah 

yang sangat popular dalam dunia pendidikan. Karena banyak alasan, para 

pendidik menjadi lebih tertarik membelajarkan keterampilan-keterampilan 

berpikir dengan berbagai corak. Di masa lalu penekanan sebagian besar 

pengajaran menyatakan bahwa mereka telah membelajarkan kepada para 

siswanya tentang bagaimana berpikir. Sebagian besar akan mengatakan bahwa 

mereka melakukannya secara tidak langsung atau secara implisit, yaitu sembari 

menyampaikan isi materi pelajaran mereka. lambat laun, para pendidik mulai 

meragukan efektivitas membelajarkan keterampilan-keterampilan berpikir dengan 

cara ini, karena hampir sebagian besar siswa sama sekali tidak memahami 

keterampilan-keterampilan berpikir yang dibicarakan. Akibatnya banyak pengajar 

semakin tertarik untuk membelajarkan keterampilan-keterampilan ini secara 

langsung (Fisher 2009:1). 

Dalam proses pembelajaran, berpikir kritis merupakan berpikir tingkat 

tinggi yang berhubungan dan dapat digunakan dalam berbagai keadaan, meliputi 

penggunaan bahasa, membuat kesimpulan, menghitung hasil, membuat keputusan 

dan pemecahan masalah (Paul and Nosich, 2004: 1). Berpikir kritis adalah proses 

mental untuk menganalisis atau mengevaluasi informasi tersebut didapat dari hasil 

pengamatan, pengalaman akal sehat, atau komunikasi. 
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Tabel 3.1. Indikator Berpikir Kritis Ennis 

(Nugraha, 2011) 

Keterampilan 

Berpikir Kritis 

Sub Keterampilan 

Berpikir Kritis 
Penjelasan 

Elementary 

Clarification 

(memberikan 

penjelasan 

sederhana) 

1. Memfokuskan 

pertanyaan 

 

a. Mengidentifikasi / 

merumuskan pertanyaan 

b. Mengidentifikasi kriteria-

kriteria untuk 

mempertimbangkan jawaban 

yang mungkin 

c. Memelihara kondisi dalam 

keadaaan berpikir 

2. Menganalisis 

argument 

a. Mengidentifikasi kesimpulan 

b. Mengidentifikasi alasan 

(sebab) yang tidak dinyatakan 

(implisit) 

c. Mengidentifikasi alasan 

(sebab) yang tidak dinyatakan 

(eksplisit) 

d. Mengidentifikasi 

ketidakrelevanan dan 

kerelevanan 

e. Mencari persamaan dan 

perbedaan 

f. Mencari sttruktur dari suatu 

argument 

g. Membuat ringkasan 

3. Bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan tentang 

suatu penjelasan 

atau tantangan  

a. Mengapa demikian 

b. Apa intinya, dan apa artinya 

c. Yang mana contoh dan yang 

bukan contoh 

d. Bagaimana menerapkannya 

dalam kasus tersebut 

e. Perbedaan apa yang 

menyebabkannya 

f. Akankah Anda  menyatakan 

lebih dari itu 
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Basic Support 

(membangun 

ketrampilan 

dasar) 

4. Mempertimbangkan 

kredibilitas suatu 

sumber 

a. Ahli 

b. Tidak adanya conflict interest 

c. Kesepakatan antar sumber 

d. Reputasi 

e. Menggunakan prosedur yang 

ada 

f. Mengetahui resiko 

g. Keterampilan memberikan 

alasan 

h. Kebiasaan hati-hati 

5. Mengobservasi dan 

mempertimbangkan 

hasil observasi 

a. Ikut terlibat dalam 

menyimpulkan  

b. Dilaporkan oleh pengamat 

sendiri 

c. Mencatat hal-hal yang 

diinginkan 

d. Penguatan 

e. Kondisi akses yang baik 

f. Penggunaan teknologi yang 

kompeten 

g. Kepuasaan observer atas 

kredibilitas sumber 

Inference 

(menyimpulkan) 

6. Membuat deduksi 

dan 

mempertimbangkan 

hasil deduksi 

a. Kelompok logis 

b. Kondisi yang logis 

c. Interpretasi pernyataan 

7. Membuat induksi 

dan 

mempertimbangkan 

hasil induksi 

a. Membuat generalisasi 

b. Membuat kesimpulan dan 

hipotesis 

8. Membuat keputusan 

dan 

mempertimbangkan 

hasinya 

a. Latar belakang fakta 

b. Konsekuensi 

c. Penerapan prinsip-prinsip 

d. Memikirkan alternatif 

e. Menyeimbangkan, 

memutuskan 

Advance 

Clarification 

(memberikan 

penjelasan lebih 

lanjut) 

9. Mengidentifikasi 

istilah dan 

mempertimbangkan 

definisi 

a. Bentuk: sinonim, klarifikasi, 

rentang ekspresi yang sama 

b. Strategi definisi (tindakan 

mengidentifikasi  

c. Isi (content) 

10. Mengidentifikasi 

asumsi 

a. Penalaran secara implisit 

b. Asumsi yang diperlukan, 

rekonstruksi argument 
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Strategy and 

tactics 

(mengatur 

strategi dan 

taktik) 

11. Memutuskan suatu 

tindakan 

a. Mendefinisikan masalah 

b. Menyeleksi kriteria untuk 

membuat solusi 

c. Merumuskan alternatif yang 

memunginkan 

d. Memutuskan hal-hal yang 

akan dilakukan secara tentatif 

e. Melakukan review 

f. Memonitor implementasi 

12. Berinteraksi dengan 

oranglain 

 

 

2.2. Model pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevan, Interest, 

Assessment, Satisfaction) 

Model pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevan, Interest, Assessment, 

Satisfaction) merupakan modifikasi dari model ARCS yang dikembangkan oleh 

John.M Keller dengan menambahkan komponen Assessment pada keempat 

komponen model pembelajaran ARCS tersebut.Model pembelajaran ARCS ini 

dikenal dengan secara luas sebagai Keller’s ARCS Model of Motivation. Model ini 

dikembangkan dalam wadah Center for Teaching, Learning & Faculty 

Development di Florida State University (Keller, 2006). Model pembelajaran ini 

dikembangkan sebagai jawaban pertanyaan bagaimana merancang pembelajaran 

yang dapat mempengaruhi motivasi berprestasi dan hasil belajar. Model 

pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan teori nilai harapan (expectancy value 

theory) yang mengandung dua komponen yaitu nilai (value) dari tujuan yang akan 

dicapai dan harapan (expectancy) agar berhasil mencapai tujuan itu. Dari dua 

komponen tersebut oleh Keller dikembangkan menjadi empat komponen. 
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Keempat komponen model pembelajaran itu adalah Attention, relevance, 

confidence, dan satisfaction dengan akronim ARCS. 

Model pembelajaran ini menarik karena dikembangkan atas dasar teori-

teori belajar dan pengalaman nyata para instruktur. Namun, pada model 

pembelajaran ini tidak ada evaluasi (Assessment), padahal evaluasi merupakan 

komponen yang tidak dapat terpisahkan dalam kegiatan pembelajaran. Evaluasi 

yang dilaksanakan tidak hanya pada akhir kegiatan pembelajaran tetapi perlu 

dilaksanakan selama proses kegiatan berlangsung. Evaluasi dilaksanakan untuk 

mengetahui sampai sejauh mana kemajuan yang dicapai atau hasil belajar yang 

diperoleh siswa. Keller menyatakan bahwa evaluasi yang dilaksanakan selama 

proses pembelajaran dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa. 

Mengingat pentingnya evaluasi, maka model pembelajaran ini dimodifikasi 

dengan menambahkan komponen evaluasi pada model pembelajaran tersebut. 

Dengan modifikasi tersebut, model pembelajaran yang digunakan mengandung 

lima komponen yaitu: Attention (minat/perhatian), relevance (relevansi), 

confidance (percaya/yakin), Satisfaction (kepuasan, bangga), dan Assurance, dan 

Attention menjadi Interest. Penggantian nama Confidence (percaya diri) menjadi 

Assurance, karena kata self-confidence. Dalam pembelajaran guru tidak hanya 

percaya bahwa siswa akan mampu dan berhasil, melainkan juga sangat penting 

menanamkan rasa percaya diri siswa bahwa mereka merasa mampu dan berhasil. 

Demikian juga penggantian kata attention  menjadi interest, karena pada kata 

interest (minat) sudah terkandung pengertian attention (perhatian). Jadi cakupan 

interest lebih luas dan sudah mencakup perhatian, minat, dan adanya variasi di 
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dalamnya. Makna kata interest tidak hanya sekedar menarik minat/perhatian siswa 

pada awal kegiatan melainkan tetap memelihara minat/perhatian tersebut selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Untuk memperoleh akronim yang lebih baik 

dan lebih bermakna maka urutannya pun dimodifikasi menjadi assurance, 

relevance, interest, assessment, dan satisfaction. Makna dari modifikasi ini adalah 

usaha pertama dalam kegiatan pembelajaran untuk menanamkan rasa 

yakin/percaya pada siswa. Kegiatan pembelajaran ada relevansinya dengan 

kehidupan siswa, berusaha menarik dan memelihara minat/perhatian siswa. 

Kemudian diadakan evaluasi dan menumbuhkan rasa bangga pada siswa dengan 

memberikan penguatan (reinforcement). Dengan mengambil huruf awal dari 

masing-masing komponen menghasilkan kata ARIAS sebagai akronim. Oleh 

karena itu, model pembelajaran yang sudah dimodifikasi ini disebut model 

pembelajaran ARIAS. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, model pembelajaran ARIAS 

terdiri dari lima komponen yaitu assurance, relevance, interest, assessment, dan 

satisfaction. Kelima komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang diperlukan 

dalam kegiatan pembelajaran. Deskripsi singkat masing-masing komponen dan 

beberapa contoh yang dapat dilakukan untuk membangkitkan dan 

meningkatkannya kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut (Khoiru, 2011: 

69). 

1. Assurance (percaya diri), yang berhubungan dengan sikap percaya, yakin 

akan berhasil atau yang berhubungan dengan harapan untuk berhasil. Seseorang 

yang memiliki sikap percaya diri tinggi cenderung akan berhasil bagaimana pun 
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kemampuan yang ia miliki. Sikap dimana seseorang merasa yakin, percaya dapat 

berhasil mencapai sesuatu akan mempengaruhi tingkah laku untuk mencapai 

keberhasilan tersebut 

2. Relevance, berhubungan dengan kehidupan siswa baik berupa pengalaman 

sekarang atau yang telah dimiliki maupun yang berhubungan dengan kebutuhan 

karir yang sekarang atau yang akan datang. Siswa merasa kegiatan pembelajaran 

yang mereka ikuti memiliki nilai, bermanfaat dan berguna bagi kehidupan 

mereka. Siswa akan terdorong mempelajari sesuatu kalau apa yang akan dipelajari 

ada relevansinya dengan kehidupan mereka, dan memiliki tujuan yang jelas. 

3. Interest, adalah yang berhubungan dengan minat/perhatian siswa. Keller 

menyatakan bahwa dalam kegiatan pembelajaran minat/perhatian tidak hanya 

harus dibangkitkan melainkan juga harus dipelihara selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Oleh karena itu, guru harus memperhatikan berbagai bentuk dan 

memfokuskan pada minat/perhatian dalam kegiatan pembelajaran. 

4. Assessment, yaitu yang berhubungan dengan evaluasi terhadap siswa. 

Evaluasi merupakan suatu bagian pokok dalam pembelajaran yang memberikan 

keuntungan bagi guru dan siswa. Bagi guru evaluasi merupakan alat untuk 

mengetahui apakah yang telah diajarkan sudah dipahami oleh siswa; untuk 

memonitor kemajuan siswa sebagai individu maupun sebagai kelompok; untuk 

merekam apa yang telah siswa capai, dan untuk membantu siswa dalam belajar. 

Bagi siswa, evaluasi merupakan umpan balik tentang kelebihan dan kelemahan 

yang dimiliki, dapat mendorong belajar lebih baik dan meningkatkan 

motivasi berprestasi.  
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5. Satisfaction, yaitu yang berhubungan dengan rasa bangga, puas atas hasil 

yang dicapai. Dalam teori belajar satisfaction adalah reinforcement (penguatan). 

Siswa yang telah berhasil mengerjakan atau mencapai sesuatu 

merasa bangga/puas atas keberhasilan tersebut. Kebanggaan dan rasa puas ini juga 

dapat timbul karena pengaruh dari luar individu, yaitu dari orang lain atau 

lingkungan yang disebut kebanggaan ekstrinsik. Seseorang merasa bangga dan 

puas karena apa yang dikerjakan dan dihasilkan mendapat penghargaan baik 

bersifat verbal maupun nonverbal dari orang lain atau lingkungan. 

Sebelum model pembelajaran ARIAS diimplementasikan di sekolah, Guru 

atau peneliti sudah merancang semua kegiatan yang akan dilakukan, strategi atau 

metode pembelajaran yang akan digunakan, media pembelajaran apa yang akan 

dipakai, perlengkapan apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara penilaian akan 

dilaksanakan ke dalam satuan pelajaran. Meskipun demikian pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran disesuaikan dengan situasi, kondisi dan lingkungan siswa. Demikian 

juga halnya dengan satuan pelajaran sebagai bahan/materi untuk siswa. 

Bahan/materi tersebut harus disusun berdasarkan model pembelajaran ARIAS 

Bahasa, kosa kata, kalimat, gambar, atau ilustrasi, pada bahan/materi dapat 

menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa, bahwa mereka mampu, dan apa yang 

dipelajari ada relevansi dengan kehidupan mereka. 

Bentuk, susunan dan isi bahan/materi dapat membangkitkan 

minat/perhatian siswa, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengadakan 

evaluasi diri dan siswa merasa dihargai yang dapat menimbulkan rasa bangga 

pada mereka. Guru dan atau pengembang agar menggunakan bahasa yang mudah 
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dipahami dan dimengerti, kata-kata yang jelas dan kalimat yang sederhana tidak 

berbelit-belit, sehingga maksudnya dapat dengan mudah ditangkap dan dicerna 

siswa. Bahan/materi agar dilengkapi dengan gambar yang jelas dan menarik 

dalam jumlah yang cukup. Gambar dapat menimbulkan berbagai macam 

khayalan/fantasi dan dapat membantu siswa lebih mudah memahami bahan/materi 

yang sedang dipelajari. 

2.3. Larutan Penyangga dan Hidrolisis 

1. Larutan Penyangga 

a. Pengertian larutan Penyangga 

Larutan penyangga adalah suatu larutan yang mampu 

mempertahankan (menyangga) pH sistem pada kisarannya apabila 

terjadi penambahan sedikit asam, penambahan seikit basa, atau 

terjadi pengenceran.   

b. Cara Larutan penyangga mempertahankan pH 

Larutan penyangga dapat mempertahankan pH larutan karena terjadi 

reaksi kesetimbangan ketika ditambah asam atau basa.Contohnya, 

larutan penyangga yang mengandung asam lemah, misalnya 

CH3COOH.Jika ke dalam larutan ditambahkan sedikit asam kuat, ion 

H+ dari asam kuat segera ditangkap oleh basa konjugasi. 

  CH3COO
-
 + H

+
 CH3COOH 

Jika ke dalam larutan ditambahkan sedikit basa kuat, giliran asam 

lemah yang menangkap ion OH
-
 dari basa kuat. 

  CH3COOH + OH
-

 CH3COO
-
+ H2O 
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Pada larutan penyangga yang mengandung basa lemah, misalnya 

NH4OH, ion H
+
 yang dihasilkan oleh penambahan sedikit asam kuat, 

segera ditangkap oleh basa lemah. 

H
+
 + NH4OH  NH4

+
 + H2O 

Adapun ion OH
-
 yang berasal dari penambahan basa kuat, segera 

ditangkap oleh asam konjugasi. 

NH4
+
 + OH

-
  NH4OH 

c. Cara Menghitung pH Larutan Penyangga 

Selain menggunakan pH meter atau indikator pH, kita juga dapat 

mengetahui pH larutan penyangga dengan cara menghitung data 

yang diketahui. Perhitungan tersebut didasarkan pada reaksi 

kesetimbangan ionisasi asam lemah dan basa lemah yang menyusun 

larutan penyangga. 

1. pH Larutan Penyangga yang Mengandung Campuran Asam 

Lemah dengan Garamnya. 

Persamaan reaksi ionisasi dan tetapan kesetimbangan asam 

lemah (HA) adalah sebagai berikut.   

 

 

 

berdasarkan hal tersebut, kita dapat menghitung konsentrasi H
+
 

dan pH 

 

HA  H
+
 + A

-
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   Keterangan: 

   Ka : Tetapan kesetimbangan asam lemah 

    [HA] : konsentrasi asam lemah 

    [A
-
] : konsentrasi anion garam 

2. pH Larutan Penyangga yang Mengandungg Campuran Basa 

Lemah dengan Garamnya 

Persamaan reaksi ionisasi dan tetapan kesetimbangan asam 

lemah (HA) adalah sebagai berikut.  

 

  

 

berdasarkan hal tersebut, kita dapat menghitung konsentrasi 

H
+
 dan pH 

   Keterangan: 

   Kb : Tetapan kesetimbangan basa lemah 

    [BOH] : konsentrasi basa lemah 

   [B
+
] : konsentrasi kation garam 

Keterampilan larutan penyangga mengatasi perubahan pH dalam 

sistem dikarenakan larutan penyangga memiliki komponen asam dan 

basa. Pada umumnya, komponen asam dan basa tersebut berupa 

pasangan asam basa konjugasi yakni asam lemah/basa konjugasinya 

(HA/A
-
) atau basa lemah/asam konjugasinya (B/BH

+
). 

 

 

pH = - log [H
+
] 

BOH  B
+
 + OH

-
 

 

pOH = - log [OH
-
] 
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a) Larutan penyangga asam lemah dan basa konjugasinya (HA/A
-
) 

Larutan penyangga HA/A
-
 tersusun dari asam lemah (HA) dan 

utan penyangga garamnya (M). 

 

 

 

 

b) Larutan penyangga basa lemah dan asam konjugasinya (B/BH
+
) 

Larutan penyangga B/BH
+
 tersusun dari basa lemah (B) dan 

garamnya (BH
+
) 

 

 

 

 

d. Cara Membuat Larutan Penyangga 

Larutan penyangga dapat dibuat dengan dua cara, yaitu 

mencampurkan asam lemah atau basa lemah dengan garamnya atau 

mencampurkan asam lemah atau basa lemah dengan basa kuat atau 

asam kuat. Pada cara yang kedua, syarat dan ketentuan berlaku, yaitu 

jumlah mol asam lemah atau basa lemah harus lebih besar daripada 

jumlah mol basa kuat atau atau mol asam kuat. Dengan demikian, 

akan dihasilkan sisa reaksi berupa asam lemah atau basa lemah 

dengan garamnya. 

HA(aq) 

Asam lemah 
 H

+
(aq) + A

-
(aq) 

                  Basa Konjugsi 

MA(aq)  M
+
(aq) + 

Garam   

A
-
(aq) 

B(aq) 

Basa lemah 
+ H2O(l)  H

+
(aq) + A

-
(aq) 

                                             Basa Konjugasi 

BHA(aq)  

Garam   

+ A
-(
aq) 

 

BH
+
(aq) 
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pH larutan penyangga dapat ditentukan dengan 

membandingkan antara konsentrasi sisa asam lemah atau sisa basa 

lemah dan konsentrasi garam. 

[H
+
] = Ka x ,pH = - log [H

+
] 

 

 

[OH
-
] = Kb x ,pOH = - log [OH

-
],pH = 14-pOH 

 

2. Hidrolisis Garam 

Hidrolisis garam adalah reaksi antara air dan ion-ion yang berasal 

dari asam lemah atau basa lemah suatu garam. Hidrolisis garam merupakan 

reaksi kesetimbangan larutan yang homogen. 

a. Jenis-jenis garam yang terhidrolisis dalam air 

Garam yang terhidrolisis di dalam air akan bersifat asam atau 

bersifat basa. Garam yang berasal dari reaksi asam kuat dan basa 

lemah akan menghasilkan ion H
+
 dan bersifat asam, sedangkan 

garam yang berasal dari reaksi basa kuat dan asam lemah akan 

menghasilkan ion OH
- 
dan bersifat basa. 

Adapun garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak 

mengalami hidrolisis dan bersiifat netral. Untuk mengetahui apakah 

suatu garam terhidrolisis atau tidak, dapat dilakukan analisis 

menggunakan kertas lakmus. Jika garam tersebut bersifat asam 

(memerahkan kertas lakmus) atau bersifat basa (membirukan kertas 

lakmus) berarti mengalami hidrolisis. Adapun garam yang bersifat 

netral (tidak mengubah warna kertas lakmus), berarti tidak 

mengalami hidrolisis. 



 

 

22 

 

 

 

b. Reaksi Hidrolisis 

1) Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat 

Garam ini akan terionisasi sempurna dalam air dan akan 

menghasilkan ion-ion. Anion bersal dari basa kuat. Perhatikan 

reaksi- reaksi berikut 

 

Anion dari asam lemah CH3COO
-
bereaksi dengan air 

(terhidrolisis) sesuai dengan persamaan reaksi sebagai berikut: 

 

Ingat kembali sifat-sifat asam basa Bronsted-Lowry. Basa 

konjugasi dari asam lemah akan merupakan basa yang relatif 

kuat dibandingkan dengan basa konjugasi dari asam kuat 

sehingga dapat bereaksi dengan air. Adanya ion OH- dalam hasil 

reaksi menunjukkan bahwa larutan garam tersebut bersifat basa. 

Jika diuji dengan kertas lakmus merah, warna kertas lakmus akan 

berubah menjadi biru. 

Ion Na+ yang berasal dari basakuat tidak bereaksi dengan air, 

artinya tidak terhidrolisis. Hidrolisis yang terjadi pada anion saja 

atau kation saja disebut hidrolisis parsial(hodrolisis sebagian). 

Jadi garam jenis ini mengalami hidrolisis parsial. 
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2) Garam yang berasal dari Basa Lemah dan Asam Kuat 

Garam ini akan terionisasi sempurna dalam air dan akan 

membentuk ion-ion. Kation berasal dari basa lemah dan anion 

berasal dari asam kuat. Perhatikan reaksi-reaksi berikut 

 

Kation dari bsa lemah (NH4+) akan terhidrolisis dengan reaksi 

sebagai berikut: 

 

 

Adanya ion H
+
dalam hasil reaksi menunjukkan bahwa larutan 

garam tersebut bersifat asam. Jika diuji dengan menggunakan 

kertas lakmus biru, warna kertas lakmus akan berubah menjadi 

warna merah. Adapun ion Cl- yang berasal dari asam kuat tidak 

terhidrolisis sehingga terjadi hidrolisis parsial. 

3) Garam yang berasal dari Asam Lemah dan Basa Lemah 

Garam in terrionisasi di dalam air dan menghsilkan ion-ion. 

Kation dan anionnya berasal dari bsa lemah dan asam lemah. 

Kedua ion tersebut mengalami hidrolisis total (hidrolisis 

sempurna). Perhatikan reaksi ionisasi berikut 

 

Perhatika reaksi hidrolisis berikut: 
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Pada hasil reaksi terdapat ion OH
-
 dan ion H

+
. Jadi garam ini 

mungkin bersifat basa, bersifat asam, atau bersifat netral. 

Konsentrasi ion OH
-
 atau ion H

+
 serta nilai pH yang dihasilkan 

sangat bergantung pada harga Ka(Konstanta ionisasi asam 

lemah) dan Kb(Konstanta ionisasi basa lemah). Jika harga Ka 

lebih besar dari Kb, ion H
+
 yang dihasilkan lebih banyak, begitu 

pula sebaliknya. 

Hubungan antara Ka dan Kb 

a) Jika harga Ka lebih besar daripada harga Kb, berarti 

konsentrasi ion H
+
 yang dihasilkan lebih banyak daripada 

OH
-
 sehingga garam tersebut bersifat asam 

b) Jika harga Ka lebih jecil daripada harga Kb, berarti 

konsentrasi ion H+ yang dihasilkan lebih sedikit daripada ion 

OH
-
 sehingga garan tersebut bersifat basa 

c) Jika harga Ka sama dengan harga kb, berarti konsentrasi ion 

H
+
 dan ion OH

-
 yang dihasilkan sama sehingga garam 

tersebut bersifat netral. 

c. PerhitunganpH Larutan Garam 

1) pH Garam yang Tersusun dari Asam Kuat dan Basa Kuat 

garam yang tersusun dari asam kuat dan basa kuat bersifat netral 

dan mempunyai pH = 7 

2) pH Garam yang Tersusun dari Asam Kuat dan Basa Lemah 
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garam yang tersusun dari asam kuat dan basa lemah mempunyai 

pH < 7. Rumus untuk menghitung pH larutan garam dapat diperoleh 

daribpenurunan reaksi ionisasi basa lemah berikut. 

Misalkan basa lemah dilambangkan BOH. 

B
-
 + H2O  BOH + H

+
 

Tetapan kesetimbangan dari reaksi hidrolisis ini (Kh) adalah sebagai 

berikut. 

Kh = Harga H2O diabaikan dan [BOH] = [H
+
], sehingga 

Kh = =  = Kh x  

[B
+
] = konsentrasi kation dari garam 

[H
+
] =  dan Kh= , sehingga 

[H
+
] =  atau [H

+
] =  

Rumus tersebut berlaku untuk garam yang memiliki 1 kation. Jika 

garam memiliki lebih dari 1 kation, rumusnya menjadi: 

[H
+
] =   ; n = jumlah kation 

pH = -log [H
+
] 

3) pH Garam yang Tersusun dari Asam Lemah dan Basa Kuat 

Garam yang tersusun dari asam lemah dan basa kuat mempunyai 

pH > 7.Rumus untuk menghitung pH larutan garam dapat diperoleh 

daribpenurunan reaksi ionisasi asam lemah berikut. 

Misalkan basa lemah dilambangkan HA. 
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A
-
 + H2O  HA + OH

-
 

Tetapan kesetimbangan dari reaksi hidrolisis ini (Kh) adalah sebagai 

berikut. 

Kh = Harga H2O diabaikan dan [HA] = [OH
-
], sehingga 

Kh = =  = Kh x  

[A
-
] = konsentrasi anion dari garam. 

[ ] =  dan Kh= , sehingga 

[ ] =  atau [ ] =  

Rumus tersebut berlaku untuk garam yang memiliki 1 kation. Jika 

garam memiliki lebih dari 1 kation, rumusnya menjadi: 

[ ] =   ; n = jumlah kation 

pOH = -log [ ]  pH = 14 - pOH 

4) pH Garam yang Tersusun dari Asam Lemah dan Basa Lemah 

Dimisalkan asam lemah dilambangkan HA, sedangkan basa 

lemah dilambangkan BOH. 

A
-
+ B

+
 + H2O  HA + BOH 

Tetapan kesetimbangan dari reaksi hidrolisis ini (Kh) adalah sebagai 

berikut. 

Kh = =  x  x [H
+
] [OH

-
] 
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Harga H2O diabaikan, Ka = ; Kb =  

Kh = sehingga [H
+
] = dan  pH = - log [H

+
] 

2.4. Kerangka Berpikir 

Keterampilan berpikir kritis seseorang dalam suatu bidang studi tidak dapat 

terlepas dari pemahamannya terhadap materi bidang studi tersebut. Dengan 

demikian agar siswa dapat berpikir kritis dalam kimia, maka dia harus memahami 

kimia dengan baik. Disadari bahwa salah satu kegagalan siswa dalam belajar 

kimia adalah siswa tidak dapat menangkap konsep dengan benar karena pada 

umumnya mereka belum sampai ke proses abstraksi, masih dalam dunia konkrit 

dan baru sampai kepemahaman instrumen (instrumen understanding), yang hanya 

tahu contoh-contoh, tidak dapat mendeskripsikannya, sehingga hasil belajar siswa 

menjadi rendah. 

Materi Larutan penyangga dan hidrolisis dalam kimia juga merupakan 

materi yang memerlukan keterampilan dalam membayangkan dan 

menginterprestasikan sesuatu yang masih abstrak ke dalam permasalahan di dalam 

pikiran. Hal ini menyulitkan siswa dalam belajar. Apalagi siswa dalam proses 

pembelajarannya terkadang kesulitan mengingat apa yang telah dipelajari. Oleh 

karena itu, model pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran 

pada materi tersebut hendaknya berupa model pembelajaran yang dapat 

memperjelas konsep tersebut sekaligus yang dapat menimbulkan ketertarikan 

siswa untuk belajar sehingga proses belajar dapat berlangsung optimal. 
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Kenyataan tersebut mendorong peneliti untuk memberikan inovasi dalam 

pembelajaran yaitu penggunaan model pembelajaran ARIAS (Assurance, 

Relevance, Interest, Assessment, and Satisfaction) terhadap keterampilan berpikir 

kritis siswa materi larutan penyangga dan hidrolisis SMA Negeri 12 Semarang. 

Penelitian ini merupakan penelitian experiment yaitu percobaan efektivitas 

model pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, and 

Satisfaction) terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. 

Secara ringkas gambaran penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji Hipotesis 

Hasil belajar rendah 

Kelas Eksperimen  Kelas kontrol 

Pembelajaran dengan model 

ARIAS 
Pembelajaran tradisional 

Keaktifan dan pemahaman kurang 

Diharapkan terjadi  

peningkatan/ pemahaman 

Keterampilan  

Berpikir Kritis 

Dibandingkan 

Diharapkan terjadi  

peningkatan/ pemahaman 

Keterampilan  

Berpikir Kritis 
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2.5. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah model pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, 

and Satisfaction) efektif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa 

pada materi larutan penyangga dan hidrolisis. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Jenis metode yang digunakan 

adalah metode kuasi eksperimen dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang 

dapat diperoleh melalui eksperimen sebenarnya dalam keadaan yang tidak 

memungkinkan untuk  mengontrol semua variabel (Sugiyono, 2010: 114). 

3.2 Penentuan Subjek Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto. 2006: 130). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas XI IPA SMA Negeri 12 

Semarang. 

3.2.2 Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu teknik 

cluster random sampling yaitu pengambilan sampel penelitian berupa kelompok 

yang dilakukan secara acak dengan anggota populasi yang ada terbagi dalam 

memiliki homogenitas dan kesamaan rata-rata yang sama. Salah satu kelas 

bertindak sebagai kelas eksperimen sedangkan kelas lainnya sebagai kelas 

kontrol. Berdasarkan hasil pengambilan sampel diperoleh kelas eksperimen yaitu 

kelas XI-IPA 1 sedangkan kelas XI-IPA 3 sebagai kelas kontrol. 
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3.3 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu : 

1) Variabel bebas : model pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, 

Assessment, and Satisfaction) pada kelas eksperimen dan pembelajaran 

konvensional pada kelas kontrol. 

2) Variabel terikat : keterampilan berpikir kritis siswa kelas XI SMA Negeri 12 

Semarang pada materi buffer dan hidrolisis 

3) Variabel kontrol : guru, kurikulum, mata pelajaran, dan waktu tatap muka. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan 

data mengenai nama-nama siswa anggota populasi dan data nilai ujian semester 

gasal mata pelajaran kimia yang dipergunakan untuk análisis tahap awal.   

3.4.2. Metode Tes  

Dalam penelitian ini, tes digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir  

kritis kimia siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. metode tes yang digunakan 

adalah pretes dan postes. 

3.4.3. Angket 

Angket digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai 

pembelajaran dengan model pembelajaran ARIAS yang diberikan pada siswa di 

akhir seluruh pertemuan kegiatan pembelajaran. 
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3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1. Tahap Persiapan 

1) Observasi tentang materi-materi pelajaran yang mendukung penelitian 

2) Mumbuat kisi-kisi instrumen penelitian berdasarkan indikator dari 

kurikulum yang berlaku 

3) Menyusun instrumen penelitian 

3.5.2. Tahap Uji Coba 

1) Instrumen diuji cobakan pada siswa kelas XII-IPA SMA Negeri 12 

Semarang 

2) Memberi skor dan menganalisis hasil uji coba, untuk menentukan 

instrument yang akan digunakan pada akhir penelitian 

3.5.3. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran ARIAS dan 

menerapkan model pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. 

3.6 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan 

desain eksperimen dengan melihat perbedaan pre tes dan post test antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

Tabel 3.1. Desain Penelitian 

Kelas Keadaan Awal Perlakuan Keadaan Akhir 

Eksperimen T1 X T2 

Kontrol T1 Y T2 

 

 



 

 

33 

 

 

 

Keterangan: 

X : Pembelajaran kimia menggunakan model pembelajaran ARIAS  

Y : Pembelajaran kimia menggunakan model pembelajaran Konvensional 

T1 : Kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi pre test 

T2 : Kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi post test 

3.7 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, instrumen (alat yang dibuat peneliti untuk memperoleh 

data) adalah :  

1) Angket 

Lembar Angket Siswa digunakan untuk menjaring pendapat dan penilaian 

siswa terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Instrumen ini dirancang 

sesuai dengan tujuan yang ingin diketahui dari penelitian ini. Instrumen ini telah 

mendapat persetujuan dari dua validator dengan beberapa revisi meliputi revisi 

kalimat dan penggantian beberapa butir pertanyaan. Hasil revisi ini selanjutnya 

digunakan dalam uji coba pembelajaran di sekolah 

2) Instrumen tes ( soal pre test dan pos test) 

Sebelum mengadakan pembelajaran harus dipersiapkan rancangan 

pembelajaran yang dituangkan dalam silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

Berbagai rancangan pembelajaran yang disusun peneliti disesuaikan dengan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 
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3.6.1 Tahap persiapan uji coba 

1) Menetapkan materi yang diuji. 

Bahan yang diujikan adalah materi bidang studi kimia materi larutan 

penyangga dan hidrolisis. 

2) Menentukan alokasi waktu 

Jumlah waktu yang digunakan untuk mengerjakan tes adalah 120 menit. 

3) Menyusun jumlah soal 

Jumlah soal yang digunakan uji coba dalam penelitian adalah 50 soal. 

4) Menentukan tipe soal 

Dalam penelitian ini bentuk soal yang digunakan adalah obyektif dan 

bertipe pilihan ganda dengan lima pilihan jawaban, dengan satu jawaban benar 

diantara jawaban-jawaban dalam pilihan yang disediakan. 

5) Menentukan komposisi jenjang soal 

Komposisi jenjang soal dari perangkat pengumpul data pada penelitian ini 

adalah ingatan (C1) yang terdiri dari 12 soal, pemahaman (C2) yang terdiri dari 25 

soal, dan penerapan (C3) yang terdiri dari 13 soal. 

6) Menyusun kisi-kisi 

Kisi-kisi tes disusun dengan mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan dengan tujuan sama seperti dalam standar kompetensi yang berlaku. 

7) Penyusunan butir tes 

Setelah kisi-kisi dibuat, langkah selanjutnya membuat soal sejumlah 50 

butir. Semua butir soal diperkirakan membutuhkan waktu 120 menit, sedangkan 
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untuk tes sesungguhnya disediakan waktu 90 menit karena instrumen tesnya 

terdiri dari 30 butir soal. 

3.6.2 Tahap pelaksanaan uji coba soal 

Sebelum instrumen ini digunakan, terlebih dahulu diuji cobakan pada siswa 

di luar sampel. Uji coba soal dilakukan pada siswa kelas XII IPA yang berjumlah 

32 siswa. Tujuan uji coba adalah untuk memperoleh butir tes yang mempunyai 

kategori baik dan bisa dipakai untuk penelitian. Analisis perangkat tes adalah 

analisis untuk mengetahui validitas, daya pembeda soal, tingkat kesukaran soal 

dan reliabilitas. 

3.7.2.1 Validitas 

Validitas soal pretest dan postest dalam penelitian ini ada dua macam yaitu 

validitas isi soal dan validitas butir soal. 

1) Validitas Isi Soal 

Untuk memenuhi validitas isi soal, sebelum instrumen disusun, peneliti 

menyusun kisi-kisi soal terlebih dahulu berdasarkan kurikulum yang 

berlaku, selanjutnya dikonsultasikan dengan guru pengampu dan dosen 

pembimbing. 

2) Validitas Butir Soal 

Untuk mengukur validitas butir soal dalam penelitian ini digunakan rumus 

koefisien korelasi point biseral yaitu: 

rpbis  

Keterangan: 

rpbis = koefisien korelasi point biseral 
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Mp = rerata skor siswa yang menjawab benar 

Mt = rerata skor siswa total 

p  = proporsi siswa yang menjawab benar 

q  = proporsi siswa yang menjawab salah (1 – p) 

St = standar deviasi dari skor total 

Hasil perhitungan rpbis dikoreksi ke dalam thit dengan rumus: 

thit  

Jika ttabel > thit dengan dk = (n–2) maka butir soal valid. Berdasarkan 

Berdasarkan perhitungan validitas soal terdapat 32 soal valid dan 18 soal tidak 

valid. Soal yang valid yaitu soal nomor  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

19, 20, 23, 25, 26, 29, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, dan 50. 

Sedangkan soal yang tidak valid adalah soal nomor 1, 10, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 

28, 30, 31, 34, 36, 38, 39, 42, 46, dan 47. Perhitungan selengkapnya dimuat pada 

Lampiran 15. 

3.7.2.2 Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan siswa 

yang mempunyai kemampuan tinggi dan siswa yang mempunyai kemampuan 

rendah. Adapun yang menunjukan besarnya daya beda disebut indeks diskriminasi 

dan disingkat D. 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung besarnya daya beda 

soal adalah : 

a. Seluruh siswa tes dibagi dua yaitu kelas atas dan kelas bawah 

b. Seluruh pengikut tes diurutkan mulai dari skor teratas sampai skor terbawah 
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c. Menghitung indeks diskriminasi soal diambil dari buku Arikunto (2006:218) 

dengan rumus :  

 

Keterangan:  

D = Daya beda 

JA = Banyaknya peserta kelompok atas  

JB = Banyaknya peserta kelompok bawah  

BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar  

BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar  

PA = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar 

PB = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar 

Klasifikasi daya pembeda sebagai berikut: 

0,0 < D ≤ 0,2  daya pembeda jelek (poor) 

0,2 < D ≤ 0,4 daya pembeda cukup (satisfactory) 

0,4 < D ≤  0,7 daya pembeda baik (good) 

0,7 < D ≤ 1,0  daya pembeda baik sekali (excellent) 

Bila D negatif, semua jenjang tidak baik. Sehingga butir soal yang 

mempunyai D negatif, sebaiknya dibuang. (Arikunto, 2002: 218) 

Melalui hasil perhitungan daya pembeda soal maka diperoleh soal yang 

mempunyai daya beda ‘sangat jelek’ ada 13 nomor yaitu 17, 18, 21, 22, 27, 28, 

30, 31, 36, 39, 42, 46, dan 47. Soal yang mempunyai daya beda ‘jelek’ ada 5 

nomor yaitu 1, 24, 34, 38, dan 49. Soal yang mempunyai daya beda ‘cukup’ ada 

28 nomor yaitu 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  14, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 29, 32, 
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33, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 48, dan 50. Soal yang mempunyai daya beda ‘baik’ ada 

4 nomor yaitu 4,9,13, dan 35. Perhitungan selengkapnya dimuat pada Lampiran 

15. 

3.7.2.3 Analisis Tingkat Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. 

Bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal disebut indeks 

kesukaran yang besarnya antara 0,00 – 1,00 diambil dari buku Arikunto 

(2006:207). Tingkat kesukaran soal dapat dihitung dari rumus : 

IK  

Keterangan:  

IK = Indeks kesukaran  

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes  

Klasifikasi taraf kesukaran sebagai berikut: 

soal dengan 0,00 < IK < 0,30 adalah soal sukar; 

soal dengan 0,31 < IK < 0,70 adalah soal sedang; 

soal dengan 0,71 < IK < 1,00 adalah soal mudah 

Dari perhitungan tingkat kesukaran soal tidak diperoleh hasil analisis soal 

untuk kategori ‘sangat mudah’ dan ‘sangat sukar’. Soal yang termasuk kategori 

mudah ada 10 nomor yaitu 1, 2, 6, 7, 16, 26, 38, 42, 43, dan 47. Soal yang 

termasuk kategori ‘sedang’ ada 35 nomor yaitu 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 
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49, dan 50. Dan soal yang termasuk kategori ‘sukar’ ada 5 nomor yaitu 24, 27, 36, 

37, dan 39. Perhitungan selengkapnya dimuat pada Lampiran 15. 

3.7.2.4 Uji Reliabilitas Soal 

Reliabilitas soal adalah ketepatan suatu tes apabila diteskan pada objek yang 

sama (Arikunto, 2006). Untuk mengetahui reliabilitas soal, maka digunakan KR – 

21 :  
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Jika r11 > rtabel  maka tes tersebut dikatakan reliabel 

Keterangan : 

r11 = reliabilitas tes secara keseluruhan  

k  = banyaknya butir soal  

m  = skor rata-rata  

Vt = varians total 

Harga r11 yang dihasilkan dikonsultasikan dengan rtabel. Harga r11 yang 

diperoleh diterima jika memenuhi kriteria r11 > rtabel. Berdasarkan hasil analisis 

diperoleh data r11 = 0,661 dan harga rtabel = 0,355. Karena r11 > rtabel sehingga soal 

tersebut reliabel. Perhitungan selengkapnya dimuat pada Lampiran 16. 

3.7.2.5 Transformasi Nomor Soal 

Berdasarkan hasil analisis validitas, tingkat kesukaran, daya beda dan 

reliabilitas pada soal uji coba, diperoleh 30 butir soal yang baik yaitu dengan 

kriteria valid dan daya beda minimal cukup yang dapat digunakan sebagai alat 

pengukur hasil belajar kognitif siswa. Nomor soal yang dapat digunakan yaitu 2, 



 

 

40 

 

 

 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 29, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 

43, 44, 45, 48, dan 50. 

30 butir soal tersebut digunakan sebagai alat ukur keterampilan berpikir 

kritis siswa. 30 nomor soal tersebut akan ditransformasikan kedalam urutan 

nomor soal yang baru dan akan dipergunakan pada soal pretest dan postest siswa. 

Perubahan nomor soal uji coba kedalam soal pretest dan postest siswa dimuat 

pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Perubahan Nomor Soal Uji Coba pada Soal Ulangan 

No. Awal 

(soal uji coba) 

No. Akhir 

(soal pretest 

dan postest) 

No. Awal 

(soal uji coba) 

No. Akhir 

(soal pretest 

dan postest) 

2 1 23 16 

3 2 25 17 

4 3 26 18 

5 4 29 19 

6 5 32 20 

7 6 33 21 

8 7 35 22 

9 8 37 23 

12 9 40 24 

13 10 41 25 

14 11 43 26 

15 12 44 27 

16 13 45 28 

19 14 48 29 

20 15 50 30 

Selain mengerjakan soal multiple choice, siswa harus memberikan 

alasannya memilih jawaban untuk soal – soal nomor tetentu yaitu soal nomor 2, 7, 

15, 16, 18, 25, 29, dan 30. 8 soal tersebut akan dinilai menggunakan rubrik 

penilaian keterampilan berpikir kritis yang telah dibuat. 
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3.8 Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap awal yang merupakan 

tahap pemadanan sampel dan tahap akhir yang merupakan tahap analisis data 

untuk menguji hipotesis penelitian.  

3.8.1. Analisis Data Awal 

3.8.1.1. Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui data yang akan dianalisis berdistribusi 

normal atau tidak. Uji statistik yang digunakan adalah uji chi-kuadrat dengan 

rumus: 

 

Keterangan: 

χ
2
 = chi kuadrat 

Oi = frekuensi pengamatan 

Ei = frekuensi yang diharapkan 

k = banyak kelas interval     

(Sudjana, 2002 : 273) 

Membandingkan harga chi kuadrat data dengan table chi kuadrat dengan 

taraf signifikan 5% kemudian menarik kesimpulan, jika X
2

hitung < X
2

tabel maka data 

berdistribusi normal. Hasil uji normalitas populasi dimuat  pada Tabel 3.3.  
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Tabel 3.3 Hasil Uji Normalitas Data Populasi 

No Kelas χ
2

hitung χ
2

tabel Kriteria 

1 XI-IPA 1 4.71 7.81 Berdistribusi normal 

2 XI-IPA 2 5.06 7.81 Berdistribusi normal 

3 XI-IPA 3 5.29 7.81 Berdistribusi normal 

4 XI-IPA 4 4.63 9.49 Berdistribusi normal 

5 XI-IPA 5 7.46 7.81 Berdistribusi normal 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh χ2
 hitung  untuk setiap data 

kurang dari χ2
tabel  dengan dk = k-3 dan α = 5 % maka dapat disimpulkan bahwa 

Ho diterima. Hal ini berarti bahwa data populasi berdistribusi normal, sehingga uji 

selanjutnya menggunakan statistik parametrik. Analisis selengkapnya dimuat pada 

Lampiran 4.  

3.8.1.2. Uji Homogenitas Populasi 

Homogenitas populasi perlu diuji karena teknik cluster random sampling 

hanya bisa digunakan pada populasi yang homogen. 

Langkah-langkah perhitungan adalah sebagai berikut: 

1) Menghitung S
2
 dari masing-masing kelas. 

2) Menghitung varians gabungan dari semua kelas dengan rumus: 

 

3) Menghitung harga satuan B dengan rumus: 

 

4) Menghitung nilai statis chi-kuadrat χ2 
dengan rumus: 

 

 



 

 

43 

 

 

 

Keterangan: 

si
2
 = variansi masing-masing kelompok 

s
2
 = variansi gabungan 

B = koefisien Bartlett 

ni = jumlah siswa dalam kelas 

Kriteria pengujian : Ho diterima jika X
2
hitung ≤ X

2
(1-a) (k-1), dimana X

2
(1-a) (k-1) 

didapat dari daftar distibusi chi kuadrat dengan  peluang (1-a) dan dk=(k-1) 

(Sudjana, 2002: 263).  

Hasil uji homogenitas populasi dimuat pada Tabel 3.4.  

Tabel 3.4 Hasil Uji Homogenitas Data Populasi 

Data χ
2

hitung χ
2

tabel Kriteria 

Nilai ujian kimia 

semester I 
6.24 9.49 Homogen 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh χ2
hitung kurang dari χ2

tabel  

dengan dk = 5 dan α = 5%, maka dapat disimpulkan Ho diterima. Hal ini berarti 

bahwa keempat populasi mempunyai varians yang sama (memiliki homogenitas 

yang sama). Analisis selengkapnya dimuat pada Lampiran 5. 

3.8.1.3. Uji Kesamaan Rata-Rata Keadaan Awal Populasi (Uji Anava) 

Uji digunakan untuk mengetahui kesamaan rata-rata dari kedelapan kelas 

anggota populasi. Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji anava satu arah, 

rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

D

A
F =
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Keterangan : 

A = varians antar kelompok 

D = varians dalam kelompok 

Rumus hipotesisnya : 

Ho  = µ1 = µ2 = ….= µk 

Ho  = tidak semua µ1 sama untuk I = 1, 2, 3, …, k. 

Kriteria : Ho diterima jika Fhitung < Fα(k-1)(n-k)      (Sudjana  2005:305) 

Hasil analisis data uji kesamaan rata-rata keadaan awal populasi atau hasil 

uji anava satu arah dimuat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Hasil Uji Anava Satu Arah 

Data χ
2

hitung χ
2

tabel 

Nilai ujian kimia 

semester I 
2.31 2.43 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh Fhitung kurang dari Ftabel dengan 

dk = 5 dan α = 5% maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata dari keempat populasi. 

Keempat populasi telah terbukti berdistribusi normal dan memiliki homogenitas 

yang sama, sehingga langkah  berikutnya adalah menetapkan kelas yang akan 

dijadikan sebagai kelompok eksperimen dan kontrol secara cluster random 

sampling. Analisis selengkapnya dimuat pada Lampiran 6. 

3.8.2. Analisis Data Akhir 

3.8.2.1. Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui normal tidaknya data yang akan 

dianalisis. Uji statistic yang digunakan adalah uji chi-kuadrat. 
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Keterangan: 

χ
2
 = chi kuadrat 

Oi = frekuensi pengamatan 

Ei = frekuensi yang diharapkan 

k = banyak kelas interval 

(Sudjana. 2002) 

Membandingkan harga chi kuadrat data dengan table chi kuadrat dengan 

taraf signifikan 5% kemudian menarik kesimpulan, jika X
2

hitung < X
2

tabel maka data 

berdistribusi normal. 

3.8.2.2. Uji Kesamaan Dua Varians  

Uji kesamaan varians digunakan untuk mengetahui kesamaan dua kelas 

setelah perlakuan. Hipotesis yang akan diuji adalah: 

Ho : ,  

Ha : ,  

Rumus : 

 

Diambil taraf signifikan α = 5% dengan dk pembilang adalah banyaknya 

data varian terbesar dikurangi satu dan dk penyebut adalah banyaknya data varian 

terkecil dikurangi satu, maka diperoleh  sebagai Ftabel. 
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Setelah didapat nilai Fhitung kemudian dibandingkan dengan nilai Ftabel. Jika 

F0,975(nb-1);(nk-1) ≤ F(hitung) ≤ F0,025(nb-1);(nk-1), maka Ho diterima yang berarti kedua 

kelas tersebut mempunyai varians yang sama. 

3.8.2.3. Uji Hipotesis 

3.8.2.3.1 Uji Ketuntasan Belajar 

Uji ketuntasan belajar bertujuan untuk mengetahui apakah hasil belajar 

kimia kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dapat mencapai ketuntasan 

belajar atau tidak, untuk mengetahui ketuntasan belajar individu dapat dilihat dari 

data hasil belajar siswa dan dikatakan tuntas belajar jika hasil belajarnya 

mendapat nilai 70 atau lebih. Rumus uji ketuntasan belajar (dengan uji t) adalah 

sebagai berikut : 

 

Hipotesis : 

Ho : µ < 76 

Ha  : µ ≥ 76 

Kriteria yang digunakan adalah : Ha diterima jika thitung > t(n-1)(1-α). 

Keterangan : 

= rata-rata hasil belajar 

s = simpangan baku 

n = banyaknya siswa      (Sudjana  2005: 229) 

Masing-masing kelompok eksperimen selain dihitung ketuntasan belajar 

individu juga dihitung ketuntasan belajar klasikal (keberhasilan kelas). Menurut 

Mulyasa (2007:254) keberhasilan kelas dapat dilihat dari sekurang-kurangnya 
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85% dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut telah mencapai ketuntasan 

individu. Rumus yang digunakan untuk mengetahui ketuntasan klasikal : 

(%) = 100%X
n

χ

 

Keterangan : 

n = jumlah seluruh siswa 

x = jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar 

3.8.2.3.2 Analisis Rubrik Keterampilan Berpikir Kritis 

Data hasil keterampilan berpikir kritis siswa diperoleh dengan cara 

observasi. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui keterampilan berpikir 

kritis siswa kelas eksperimen dan kontrol. Rumus yang digunakan adalah: 

Nilai =  x 100 % 

Kategori rata-rata keterampilan berpikir kritis adalah: 

85% < %skor  100% = Sangat baik 

70% < %skor  85% = Baik   

55% < %skor  70% = Cukup 

40% < %skor  55% = Kurang 

25%  %skor  40%  = Sangat kurang    

(Sudjana, 1996:47). 

3.8.2.3.3 Uji Peningkatan Hasil Belajar 

Uji peningkatan hasil belajar digunakan untuk mengetahui hasil akhir dari 

penelitian. Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji-t, yaitu untuk mengetahui 

adanya kesamaan atau perbedaan hasil belajar siswa setelah mendapat perlakuan 

dengan model pembelajaran yang berbeda yaitu : 
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     dengan  

Keterangan:  

Xd = selisih rata-rata post test dan pre test 

n = jumlah kelas 

 = standar deviasi kelas 

 Dengan menggunakan uji pihak kanan, apabila thitung > ttabel, maka 

dapat dinyatakan bahwa ada peningkatan hasil belajar yang signifikan (Sudjana 

2005: 242) 

3.8.2.4. Analisis Data Angket 

Pada analisis tahap ini, digunakan data hasil pengisian angket oleh siswa. 

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk 

mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran kimia materi pokok kelarutan 

dan hasil kali kelarutan yang diungkapkan dalam bentuk angket. Analisis hasil 

pengisian dilakukan dengan member skor pada masing-masing butir pada lembar 

pengisian angket. Angket tanggapan siswa terdiri dari 8 pernyataan, adapun 

penskoran untuk masing-masing butir seperti pada Table 3.7. 

Tabel 3.7 Pedoman Penskoran angket tanggapan siswa 

Pernyataan positif 
Skor Jawaban 

SS S TS STS 

 4 3 2 1 

 Keterangan : 

SS : Sangat Setuju 

S  : Setuju 
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TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

Hasil angket siswa kemudian dianalisis. Untuk mengetahui rata-rata nilai 

tiap aspek dalam kelas. Rumus yang digunakan adalah : 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Berdasarkan pengumpulan data dan penelitian yang telah dilakukan di SMA 

Negeri 12 Semarang pada pelajaran kimia materi larutan penyangga dan hidrolisis 

diperoleh  hasil sebagai berikut. 

4.1.1. Analisis Data Tahap Awal 

Analisis tahap awal dilakukan untuk membuktikan bahwa antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol memiliki kondisi awal yang sama. Selain itu, 

analisis data tahap awal ini sebagai syarat untuk teknik pengambilan sampel 

cluster random sampling.  Data yang digunakan pada analisis tahap awal ini 

adalah data nilai ujian semester gasal kelas XI IPA SMA Negeri 12 Semarang. 

Berikut ini data awal populasi kelas XI IPA yang berjumlah 5 kelas. 

Tabel 4.1 Data awal populasi 

Kelas N Rata-rata SD 
Skor 

tertinggi 

Skor 

terendah 

XI IPA 1 31 73,79 14,11 96 50 

XI IPA 2 30 68,60 13,77 90 45 

XI IPA 3 30 70,27 12,07 92 52 

XI IPA 4 33 71,42 10,84 96 48 

XI IPA 5 32 6469 9,69 78 45 

4.1.1.1. Hasil Uji Normalitas 

Untuk uji normalitas data yang dianalisis diambil dari hasil ulangan akhir 

semester gasal dari populasi. Hasil perhitungan dimuat pada Tabel 4.2. 

50 
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Tabel 4.2 Hasil uji normalitas data awal populasi 

No Kelas χ
2

hitung χ
2

tabel Kriteria 

1 XI-IPA 1 4.71 7.81 Berdistribusi normal 

2 XI-IPA 2 5.06 7.81 Berdistribusi normal 

3 XI-IPA 3 5.29 7.81 Berdistribusi normal 

4 XI-IPA 4 4.63 9.49 Berdistribusi normal 

5 XI-IPA 5 7.46 7.81 Berdistribusi normal 

 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas data populasi pada semua kelas 

diperoleh χ2
hitung < χ2

tabel, maka dapat disimpulkan bahwa semua kelas telah 

berdistribusi normal sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan sampel dalam 

penelitian. Analisis selengkapnya dimuat pada Lampiran 4. 

4.1.1.2. Hasil Uji Homogenitas Populasi 

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh χ2
hitung = 6,24 dan χ2

tabel = 9,49 dengan 

dk = 4 dan α =5%. Karena χ2
hitung < χ2

tabel maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima. Hal ini berarti keempat kelas mempunyai varians yang sama (memiliki 

homogenitas yang sama). Analisis selengkapnya dimuat pada Lampiran 5. 

4.1.1.3. Hasil uji Kesamaan Rata-rata Keadaan Awal Populasi (Uji Anava) 

Uji anava digunakan untuk mengetahui kesamaan rata-rata dari keempat 

kelas populasi. Berdasarkan hasil analisis uji kesamaan rata-rata keadaan awal 

populasi diperoleh Fhitung = 2,36 dan Ftabel = 2,43 dengan dk = 4 dan α = 5%. 

Karena Fhitung kurang dari Ftabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

perbedaan rata-rata dari keenam populasi. 

Berdasarkan perhitungan hasil analisis uji homogenitas dan uji anava, 

karena populasi memiliki homogenitas yang sama dan tidak ada perbedaan rata-

rata dari populasi, maka syarat pengambilan sampel cluster random sampling 



 

 

52 

 

 

 

terpenuhi. Berdasarkan pengambilan sampel secara acak terpilih kelas XI-IPA 1 

dan kelas XI-IPA 3 sebagai sampel dalam penelitian ini.  

4.1.2. Analisis Data Tahap Akhir 

Analisis data tahap akhir dilakukan untuk menjawab hipotesis yang telah 

dikemukanan. Data yang digunakan dalam analisis tahap akhir adalah data hasil 

tes akhir (post test) sedangkan nilai pre test digunakan untuk mengetahui keadaan 

awal, baik pada kelompok eksperimen maupun kontrol. Hal ini dimaksudkan baik 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki tingkat pemahaman yang 

hampir sama pada materi larutan penyangga dan hidrolisis. Data nilai pre test dan 

pos test baik pada kelas eksperimen maupun pada kelas kontrol dimuat pada Tabel 

4.3. 

Tabel 4.3 Data Nilai Pretest-Postest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Sumber Variansi 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pretest Postest Pretest Postest 

Rata-rata 31,21 82,87 39,83 76.17 

Varians 60.53 101.90 43.16 52,90 

Nilai Tertinggi 53 97 50 83 

Nilai Terendah 20 57 27 57 

Rentang 33 40 23 26 

∑ yang ≥ 76 0 27 0 22 

 

4.1.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak dan untuk menentukan uji selanjutnya apakah memakai statistik 

parametrik atau non parametrik. Suatu data dikatakan berdistribusi normal jika 

χ2
hitung < χ2

tabel. Hasil uji normalitas dimuat pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Uji Normalitas 

Kelas Data χ
2

hitung χ
2

tabel Kriteria 

Eksperimen Pretest 5,04 7,81 Berdistribusi normal 

Kontrol Pretest 5,79 7,81 Berdistribusi normal 

Eksperimen Post test 6,97 7,81 Berdistribusi normal 

Kontrol Post test 5,32 7,81 Berdistribusi normal 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh χ2
hitung untuk setiap data lebih kecil dari 

χ2
tabel dengan dk = 4 dan α = 5% yaitu 7,81. Ini berarti data tersebut berdistribusi 

normal. Karena data berdistribusi normal, maka uji selanjutnya memakai statistik 

parametrik. Hasil analisis selengkapnya dimuat pada Lampiran 20 dan Lampiran 

23. 

4.1.2.2 Hasil Uji Kesamaan Dua Varians 

Uji kesamaan dua varians digunakan untuk mengetahui apakah kedua 

kelompok yang diambil dengan teknik Cluster Random Sampling ada perbedaan 

varians atau tidak. Suatu populasi dikatakan tidak ada perbedaan jika F0,975(nb-1);(nk-

1) ≤ F(hitung) ≤ F0,025(nb-1);(nk-1). .Ringkasan hasil analisis uji kesamaan dua varians 

data tes awal dan tes akhir dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Kesamaan Dua Varians 

Data Fhitung F0,025 F0,975 Kriteria 

Pretest 1,402 2,092 0,480 Kedua kelompok mempunyai varians 

yang sama 

Postest 1,930 2,092 0,480 Kedua kelompok mempunyai varians 

yang sama 

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai Fhitung untuk tes awal sebesar 

1,402 dan untuk tes akhir sebesar 1,930. Keduanya masih berada diantara Ftabel 

yaitu 2,092 dan 0,480. Karena F0,975(nb-1);(nk-1) ≤ F(hitung) ≤ F0,025(nb-1);(nk-1), maka 

kedua kelas memiliki varians yang sama, baik untuk tes awal maupun tes akhir. 

Hasil analisis selengkapnya dimuat pada Lampiran 21 dan Lampiran 24. 
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4.1.2.3 Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis ini digunakan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis 

yang diajukan. Uji ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas model 

pembelajaran ARIAS pada kelas (XI-IPA 1) eksperimen dan penerapan model 

pembelajaran konvensional pada kelas kontrol (XI-IPA 3) untuk meningatkan 

keterampilan berpikir kritis siswa. 

4.1.2.3.1 Uji Ketuntasan Belajar 

Berdasarkan hasil uji ketuntasan belajar individu baik kelompok eksperimen 

dan kontrol sudah mencapai ketuntasan belajar karena thitung berada pada daerah 

penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar kedua kelas setelah 

perlakuan lebih besar sama dengan 76. Hasil uji ketuntasan belajar dapat dilihat 

pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Ketuntasan Belajar 

Kelas Thitung Ttabel Kriteria 

Eksperimen XI-IPA1 4,610 2,0395 Ho ditolak 

Kontrol XI-IPA3 -0,390 2,045 Ho diterima 

Sedangkan untuk hasil persentase ketuntasan belajar klasikal kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol dimuat pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Hasil Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal 

Kelas N 
Rata-

rata 

∑ siswa 

yang ≥ 76 
% Kriteria 

Ekperimen XI-IA 3 32 82,61 27 87.10% Tuntas 

Kontrol XI-IA 4 32 75,47 22 73,33% Tidak Tuntas 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, kelompok eksperimen sudah mencapai 

ketuntasan belajar karena persentase ketuntasan belajar klasikal (keberhasilan 

kelas) yaitu sebesar 87.10% lebih dari 85% dari jumlah siswa yang ada di kelas 

tersebut yang telah mencapai ketuntasan individu. Sedangkan persentase 
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ketuntasan belajar klasikal pada kelompok kontrol sebesar 73,33%, yang berarti 

kelompok kontrol belum mencapai ketuntasan belajar, karena persentase 

ketuntasan belajar klasikal (keberhasilan kelas) kurang dari 85%. Perhitungan 

selengkapnya dimuat pada Lampiran 24. 

4.1.2.3.2 Analisis Rubrik Keterampilan Berpikir Kritis 

Rubrik Keterampilan berpikir kritis terdapat tujuh indikator yang tiap 

indikatornya dianalisis secara deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui 

indikator mana yang dimiliki siswa dan indikator mana yang perlu dibina dan 

dikembangkan lagi. Kriterianya meliputi sangat tinggi, tinggi, cukup, rendah dan 

sangat rendah.  Rata-rata nilai keterampilan berpikir kritis dimuat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Rata-rata keterampilan berpikir kritis 

No Indikator 
Eksperimen Kontrol 

Mean Kategori Mean Kategori 

1 Mengidentifikasi atau 

memformulasikan 

pertanyaan 

3,65 Sangat tinggi 1,86 Rendah 

2 Mengidentifikasi 

dengan menuliskan 

pertanyaan  

3,26 Tinggi 1,83 Rendah 

3 Menggunakan Prosedur 

yang ada 

2,83 Tinggi 1,20 Sangat rendah 

4 Membuat kesimpulan 1,96 Rendah 1,28 Sangat rendah 

5 Menerapkan prinsip-

prinsip yang diterima 
2,38 Cukup 1,00 Sangat rendah 

6 Mempertimbangkan 

prinsip-prinsip 

2,21 Cukup 1,36 Sangat rendah 

7 Menggabungkan 

konsep-konsep 

2,46 Cukup 1,77 Rendah 

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dikatakan bahwa keterampilan 

berpikir kritis siswa kelompok eksperimen lebih baik daripada siswa kelompok 

kontrol. Rata-rata keseluruhan penguasaan siswa tiap indikator pada kelas 

eksperimen 2,67 yang berarti penguasaanya cukup. Sedangkan pada kelas kontrol 



 

 

56 

 

 

 

rata-ratanya 1,47 yang berarti penguasaannya sangat rendah. Rerata keterampilan 

berpikir kritis siswa pada kelompok eksperimen mencapai 70,5% dengan kategori 

baik sedangkan kelompok kontrol hanya mencapai 35,4% dengan kategori jelek.  

4.1.2.3 Hasil Uji Peningkatan Hasil Belajar 

Uji peningkatan hasil belajar digunakan untuk mengetahui adakah 

kesamaan atau perbedaan hasil belajar siswa setelah mendapat perlakuan dengan 

model pembelajaran yang berbeda. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Peningkatan Hasil Belajar 

Kelas Dk thitung ttabel Kriteria 

Eksperimen 31 28.43 1,697 Ada peningkatan secara signifikan 

Kontrol 30 27,12 1,699 Ada peningkatan secara signifikan 

Keterangan: Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 27 dan Lampiran 28. 

 Hasil uji peningkatan hasil belajar menunjukkan kelas eksperimen 

mempunyai thitung = 28.43 dengan jumlah anggota kelas 31 siswa maka diperoleh 

ttabel = 1,696, karena thitung > ttabel maka dapat disimpulkan terjadi peningkatan 

yang signifikan terhadap hasil belajar kelas eksperimen, sedangkan kelas kontrol 

mempunyai thitung = 27,12 dengan jumlah anggota kelas 30 siswa maka diperoleh 

ttabel = 1,697, karena thitung > ttabel maka dapat disimpulkan juga terjadi peningkatan 

yang signifikan terhadap hasil belajar kelas kontrol. Namun setelah di uji dengan 

uji observasi berpasangan nilai pretest posttest kelas eksperimen dan kontrol 

menunjukkan hasil thitung = 125 , dengan jumlah kelas 2, maka diperoleh ttabel = 13. 

Karena thitung > ttabel maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep kelas 

eksperimen lebih baik dari pada pemahaman konsep kelas kontrol. Analisis 

selengkapnya ada pada Lampiran 29 
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4.1.2.4 Analisis Angket Tanggapan Siswa 

Penyebaran angket dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana penerimaan siswa terhadap proses pembelajaran dengan model 

pembelajaran ARIAS pada materi larutan penyangga dan hidrolisis. Hasil 

penyebaran angket dimuat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.10 Hasil Angket Tanggapan Siswa 

No Pernyataan 
Jawaban 

SS S TS STS 

1 Model pembelajaran ARIAS membuat 

saya lebih mudah untuk memahami 

materi larutan penyangga dan hidrolisis 

yang diajarkan 

37.50 50.00 9.38 0,00 

2 Model Pembelajaran ARIAS membuat 

saya lebih semangat dan termotivasi 

dalam mempelajari mata pelajaran yang 

diajarkan 

37.50 50.00 9.38 0,00 

3 Model pembelajaran ARIAS, membuat 

suasana kelas lebih hidup dan 

menyenangkan 

25.00 56.25 15.63 0,00 

4 Model pembelajaran ARIAS, membuat 

saya lebih berani dan percaya diri untuk 

menyampaikan pendapat saya 

21.88 56.25 18.75 0,00 

5 Model pembelajaran ARIAS  membuat 

saya lebih mudah berinteraksi dengan 

teman sekelas saya 

40.63 46.88 9.38 0,00 

6 Model pembelajaran ARIAS hendaknya 

dapat diterapkan dan dikembangkan 

pada materi pelajaran yang lain 

40.63 46.88 9.38 0,00 

7 Model pembelajaran ARIAS membuat 

saya menjadi aktif karena terlibat dalam 

proses pembelajaran 

25.00 56.25 15.63 0,00 

8 Model pembelajaran ARIAS membuat 

saya berani bertanya atau menjawab 

pertanyaan teman atau guru 

31.25 56.25 9.38 0,00 
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Dari tabel hasil perhitungan diperoleh rata-rata banyaknya siswa yang 

memilih SS = 32,43 %, S = 52,34 %, TS = 12,12 %, dan STS = 0,00 %. Hal ini 

berarti bahwa siswa setuju menggunakan model pembelajaran ARIAS untuk 

membantu belajar siswa pada materi larutan penyangga dan hidrolisis. Siswa 

menyukai pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran ARIAS karena 

lebih menarik, menyenangkan dan dapat membuat siswa lebih mudah memahami 

materi, hal ini dapat dilihat dari pemahaman siswa yang meningkat dalam 

pembelajaran dan mereka lebih termotivasi  untuk giat belajar. 

4.2. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran 

ARIAS untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa SMA Negeri 12 

Semarang pada materi larutan penyangga dan hidrolisis. Penelitian ini merupakan 

penelitian eksperimen, dibagi dalam dua kelompok yaitu kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 April 2013 sampai 

26 April 2013 di SMA Negeri 12 Semarang pada kelas XI-IPA tahun ajaran 

2012/2013. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI-IPA SMA 

Negeri 12 Semarang pada kelas XI-IPA tahun ajaran 2012/2013 yang terdiri dari 

lima kelas dengan jumlah siswa sebanyak 156 orang. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan menggunakan teknik cluster random sampling dengan terlebih 

dahulu melakukan uji normalitas, uji homogenitas dan uji kesamaan rata-rata (uji 

anava) terhadap hasil ujian semester gasal kelas XI-IPA SMA Negeri 12 

Semarang. 



 

 

59 

 

 

 

Berdasarkan hasil analisis diketahui data dari masing-masing kelas 

berdistribusi normal, semua kelas yang merupakan populasi mempunyai varians 

yang sama, dan mempunyai kesamaan rata-rata. Hal ini dapat diambil kesimpulan 

sampel mempunyai kondisi awal yang sama. Karena mempunyai kondisi awal 

yang sama, maka dapat dilakukan pengambilan sampel dengan teknik cluster 

random sampling. Berdasarkan hasil pengundian terpilih kelas XI-IPA 1 sebagai 

kelas eksperimen yaitu kelas yang mendapatkan pembelajaran dengan model 

pembelajaran ARIAS, sedangkan kelas XI-IPA 3 sebagai kelas kontrol 

mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional. 

Sebelum pelaksanaan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengadakan pre 

test untuk mengetahui apakah kelas yang diambil dengan teknik cluster random 

sampling berangkat dari kondisi awal yang sama. Melihat kondisi awal siswa, 

baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol memiliki kemampuan awal yang 

relatif sama yang terlihat dari rata-rata nilai pre test. Rata-rata tes awal kedua 

kelas adalah 39,46 untuk kelas eksperimen dan 31,03 untuk kelas kontrol. Setelah 

dilakukan uji t, diperoleh thitung sebesar 1,541 lebih kecil dari ttabel yang berarti 

bahwa kedua kelas memiliki rata-rata yang relatif sama. 

Hasil analisis awal dari nilai pre test antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol menunjukan bahwa kedua kelas berawal dari kondisi yang sama. 

Kemudian kedua kelas diberi pembelajaran dengan  perlakuan yang berbeda. 

Kelas eksperimen mendapat pembelajaran dengan model pembelajaran ARIAS 

sedangkan kelas kontrol dengan model pembelajaran konvensional. 
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4.2.1. Aspek Kognitif 

Pada pertemuan terakhir dilaksanakan tes akhir (post test) pada kedua kelas 

objek penelitian untuk mengetahui hasil belajar kognitif siswa. Nilai dari post test 

inilah yang digunakan untuk analisis hipotesis. Sebelum melakukan uji hipotesis, 

terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji kesamaan dua varians data nilai 

post test pada kedua kelompok. Hasil perhitungan uji normalitas dapat 

disimpulkan bahwa data kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

berdistribusi normal. Sehingga uji selanjutnya menggunakan statistik parametrik. 

Sedangkan dari uji kesamaan dua varians diperoleh data memiliki varians yang 

sama. 

Berdasarkan analisis data diperoleh hasil yaitu adanya peningkatan hasil 

belajar kognitif siswa dengan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

ARIAS. Dari data pre test diketahui bahwa rata-rata hasil belajar kognitif kelas 

eksperimen lebih kecil dari kelas kontrol yaitu masing-masing sebesar 31.21 dan 

39,83. Sedangkan data post test diketahui bahwa rata-rata hasil belajar kognitif 

kelas eksperimen lebih besar dari kelas kontrol yaitu masing-masing sebesar 82,61 

dan 75,47 (lihat Gambar 4.1).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Grafik hasil belajar ranah kognitif 

Untuk mengetahui apakah hasil belajar dengan menggunakan model 

pembelajaran ARIAS pada kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol 
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digunakan uji ketuntasan belajar. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah hasil 

belajar kimia kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dapat mencapai 

ketuntasan belajar atau tidak. Untuk mengetahui ketuntasan belajar individu dapat 

dilihat dari data hasil belajar siswa dan dikatakan tuntas jika hasil belajarnya 

mendapat nilai 76 atau lebih. Menurut Mulyasa (2007:254) keberhasilan kelas 

dapat dilihat dari sekurang-kurangnya 85% dari jumlah siswa yang ada di kelas 

tersebut telah mencapai ketuntasan individu. Berdasarkan perhitungan uji 

ketuntasan belajar diperoleh hasil dimana ketuntasan belajar pada kelompok 

eksperimen dan kontrol sebesar 87.10% dan 73,33% (lihat Gambar 4.2). 
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Gambar 4.2. Prosentase ketuntasan belajar 

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dikatakan bahwa kelompok eksperimen telah 

mencapai ketuntasan belajar karena hasilnya lebih dari 85%, sedangkan kelompok 

kontrol belum mencapai ketuntasan belajar karena hasilnya kurang dari 85%. 

Untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar dilakukan dengan 

menggunakan uji-t, yaitu untuk mengetahui adanya kesamaan atau perbedaan 

hasil belajar siswa setelah mendapat perlakuan dengan model pembelajaran yang 

berbeda. Setelah diuji diketahui bahwa kedua kelas baik kelas eksperimen maupun 
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kelas kontrol terbukti ada peningkatan hasil belajar. Namun selah diuji 

menggunakan uji observasi berpasangan nilai pre test dan post test kelas 

eksperimen dan kontrol menunjukkan hasil bahwa pemahaman konsep kelas 

eksperimen lebih baik dari pada pemahaman konsep kelas kontrol. 

4.2.2. Analisis Keterampilan Berpikir Kritis Siswa 

Keterampilan berpikir kritis siswa diukur dari hasil jawaban uraian siswa 

dan di analisis secara deskriptif. Setelah di analisis hasilnya adalah keterampilan 

berpikir kritis siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen berbeda (lihat Gambar 

4.3).  

Keterangan 

1. Mengidentifikasi atau 

memformulasikan pertanyaan 

2. Mengidentifikasi dengan 

menuliskan pertanyaan 

3. Menggunakan Prosedur yang ada 

4. Membuat kesimpulan  

5. Menerapkan prinsip-prinsip yang 

diterima 

6. Mempertimbangkan prinsip-  

prinsip 

7. Menggabungkan konsep-konsep 

 

Gambar 4.3 Grafik perolehan nilai tiap indikator keterampilan berpikir kritis 

Gambar 4.3 menyatakan bahwa pencapaian keterampilan berpikir kritis 

siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol pada semua indikator. 

Pada kelas kontrol semua indikator berkategori rendah, hal ini disebabkan karena 

pada kelas kontrol guru menggunakan model pembelajaran konvensional yang 

kurang menumbuhkan keterampilan berpikir kritis siswa , siswa cenderung lebih 

pasif dan bosan karena suasana belajar dan proses pembelajaran kurang menarik 

dan hanya berpusat pada guru.  
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Sedangkan pada kelas eksperimen rata-rata keterampilan berpikir kritis 

siswa sudah cukup baik dan tinggi, walaupun ada satu indikator yang mendapat 

kategori rendah. Pada indikator membuat kesimpulan kelas eksperimen mendapat 

kategori rendah, hal ini disebabkan oleh kemampuan siswa yang kurang dalam hal 

menyimpulkan, siswa masih kurang bisa menggabungkan konsep-konsep yang 

mereka dapatkan untuk mereka simpulkan. Rata-rata keterampilan berpikir kritis 

kelas eksperimen yang baik  disebabkan karena pada kelas eksperimen guru 

menggunakan model pembelajaran ARIAS yang dapat menumbuhkan 

keterampilan berpikir siswa dengan proses pembelajaran yang menarik, karena  

prosesnya siswa diajarkan bagaimana menjawab soal secara runtut, sehingga akan 

memacu keterampilan berpikir kritis meraka. Pada proses pembelajaran dengan 

model pembelajaran ARIAS, ada lima komponen yang harus diterapkan, yaitu:  

1. Assurance, komponen ini berkaitan dengan menumbuhkan rasa percaya diri 

dan motivasi siswa. Dengan sikap percaya diri dan merasa mampu dapat 

melakukan sesuatu dengan berhasil, siswa akan terdorong melakukan sesuatu 

kegiatan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mencapai hasil yang lebih baik 

dari sebelumnya atau dapat melebihi orang lain. Salah satu cara untuk 

menumbuhkan rasa percaya diri siswa yaitu dengan menampilkan tanyangan 

video motivasi atau perjalanan hidup seseorang yang berhasil dengan durasi 

maksimal lima menit agar tidak menyita banyak waktu untuk menumbuhkan 

kesemangatan dan kepercayaan diri siswa di awal pembelajaran.  

2. Relevance, komponen ini berhubungan dengan kehidupan siswa baik berupa 

pengalaman sekarang atau yang telah dimiliki maupun yang berhubungan dengan 
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kebutuhan karir yang sekarang atau yang akan datang. Siswa merasa 

kegiatan pembelajaran yang mereka ikuti memiliki nilai, bermanfaat dan berguna 

bagi kehidupan mereka. Siswa akan terdorong mempelajari sesuatu kalau apa 

yang akan dipelajari ada relevansinya dengan kehidupan mereka, dan memiliki 

tujuan yang jelas. Salah satu cara untuk meningkatkan relevansi dalam suatu 

materi adalah dengan mengemukakan tujuan, sasaran, dan manfaat yang akan 

dicapai. Tujuan yang jelas akan memberi harapan dan ketertarikan pada siswa 

sehingga mendorong mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Cara lain yang 

digunakan adalah melakukan demonstrasi atau praktikum untuk membuktikan 

kepada mereka bahwa materi yang mereka dapat ada manfaatnya. 

3. Interest, berhubungan dengan minat/perhatian siswa. Kegiatan pembelajaran 

minat/perhatian tidak hanya harus dibangkitkan melainkan juga harus dipelihara 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, guru harus 

memperhatikan berbagai bentuk dan memfokuskan pada minat/perhatian dalam 

kegiatan pembelajaran. Cara yang digunakan peneliti untuk membangkitkan 

minat/perhatian siswa adalah dengan menggunakan media power point materi 

larutan penyangga dan hidrolisis yang menarik dan ilustrasi praktikum yang 

interaktif dalam penyampaian materi sehingga perhatian siswa akan tertarik pada 

apa yang guru sampaikan. Cara lain yang peneliti gunakan adalah dengan 

mengadakan variasi dalam kegiatan mengajar, misalnya variasi dalam berdiskusi, 

variasi dari serius ke humor, dari suara keras ke suara yang sedang, dan mengubah 

gaya mengajar.  



 

 

65 

 

 

 

4. Assessment, berhubungan dengan evaluasi terhadap siswa. Evaluasi 

merupakan suatu bagian pokok dalam pembelajaran yang memberikan 

keuntungan bagi guru dan siswa. Bagi guru evaluasi merupakan alat untuk 

mengetahui apakah yang telah diajarkan sudah dipahami oleh siswa; untuk 

memonitor kemajuan siswa sebagai individu maupun sebagai kelompok; untuk 

merekam apa yang telah siswa capai, dan untuk membantu siswa dalam belajar. 

Bagi siswa, evaluasi merupakan umpan balik tentang kelebihan dan kelemahan 

yang dimiliki, dapat mendorong belajar lebih baik dan meningkatkan 

motivasi berprestasi. Cara yang digunakan peneliti untuk melaksnakan evaluasi 

yaitu dengan mengadakan evaluasi dan memberi umpan balik terhadap kinerja 

siswa, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengadakan evaluasi terhadap 

diri sendiri tentang masalah apa yang mereka hadapi selama proses pembelajaran, 

dan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengadakan evaluasi terhadap diri 

sendiri dan teman. 

5. Satisfaction, berhubungan dengan rasa bangga, puas atas hasil yang dicapai. 

Dalam teori belajar satisfaction adalah reinforcement (penguatan). Siswa yang 

telah berhasil mengerjakan atau mencapai sesuatu merasa bangga/puas atas 

keberhasilan tersebut. Kebanggaan dan rasa puas ini juga dapat timbul karena 

pengaruh dari luar individu, yaitu dari orang lain atau lingkungan yang disebut 

kebanggaan ekstrinsik. Seseorang merasa bangga dan puas karena apa yang 

dikerjakan dan dihasilkan mendapat penghargaan baik bersifat verbal maupun 

nonverbal dari orang lain atau lingkungan. Cara yang  digunakan peneliti untuk 

memberi rasa bangga kepada siswa yaitu dengan memberi ucapan pujian dan 
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hadiah kepada siswa atau kelompok yang berhasil mendapat nilai tertinggi atau 

menjawab pertanyaan, hal ini akan menumbuhkan motivasi kepada siswa yang 

belum mendapat hadiah untuk belajar lebih giat lagi. 
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Gambar 4.4. Prosentase Rerata Keterampilan Berpikir Kritis Siswa 

Berdasarkan Gambar 4.4 rerata keterampilan berpikir kritis siswa pada 

kelompok eksperimen mencapai 70,5% dengan kategori baik sedangkan 

kelompok kontrol hanya mencapai 35,4% dengan kategori jelek. Dapat 

disimpulkan bahwa keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar kognitif siswa 

kelas eksperimen lebih unggul daripada kelas kontrol. Unggulnya kelas 

eksperimen dikarenakan pembelajaran pada kelas eksperimen menerapkan model 

pembelajaran ARIAS yang dapat meningkatkan perhatian siswa. Hal ini 

dikarenakan pembelajaran tersebut merupakan suatu hal yang baru pada 

pembelajaran kimia yang berbeda dengan model konvensional, yang memasukan 

unsur-unsur yang menarik seperti membuat pembelajaran lebih menyenangkan 

dan menghindarkan dari kebosanan sehingga dapat menumbuhkan motivasi 

belajar. Hal ini ditunjukan pada saat pembelajaran siswa terlihat antusias, siswa 

cenderung lebih aktif bertanya pada teman maupun pada guru. Lain halnya 
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dengan kelompok kontrol. Pada kelompok kontrol pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran konvensional. Hasil yang diamati oleh peneliti menunjukan 

banyak siswa yang menjadi cepat bosan, dan tidak memperhatikan penjelasan 

guru. Hal ini ditunjukan oleh gejala siswa saling berbicara dengan temanya, 

mengantuk. Gejala-gejala siswa mengalami kebosanan pada kelompok kontrol 

mengakibatkan kelompok kontrol belum bisa mencapai ketuntasan klasikal. 

Perbedaan hasil kemampuan kognitif post test antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol ini karena pada kelas eksperimen menerapkan model pembelajaran 

ARIAS yang dirancang untuk memotivasi dan mengaktifkan siswa pada saat 

proses pembelajaran  berlangsung sehingga keterampilan berpikir kritis siswa 

dapat ditingkatkan. Model pembelajaran ARIAS merupakan pembelajaran yang 

membangkitkan minat/perhatian siswa, memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengadakan evaluasi diri dan siswa merasa dihargai yang dapat menimbulkan 

rasa bangga pada mereka. Model ini terdiri dari lima komponen yaitu assurance, 

relevance, interest, assessment, dan satisfaction. Kelima komponen dapat 

dilakukan untuk membangkitkan dan meningkatkannya kegiatan pembelajaran 

(Khoiru, 2011: 69). 

4.2.3. Analisis Angket 

Dari hasil analisis angket tanggapan siswa terhadap pembelajaran dapat 

disimpulkan bahwa siswa menyukai pembelajaran dengan model pembelajaran 

ARIAS. Rerata siswa memberikan tanggapan positif (senang) terhadap masing-

masing indikator yang terdapat dalam angket. Tanggapan siswa tersebut 

menunjukan bahwa pembelajaran dengan model pembelajaran ARIAS membuat 
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siswa lebih aktif dan dapat memahami materi larutan penyangga dan hidrolisis 

dengan lebih jelas, sehingga hasil belajar dan keterampilan berpikir kritisnya lebih 

baik. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penerapan model 

Pembelajaran ARIAS memiliki kelebihan yaitu : (1) lebih tercipta suasana 

pembelajaran kimia yang menyenangkan karena melibatkan siswa secara 

langsung untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, (2) dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa karena membuat perhatian siswa berpusat pada pembelajaran, lebih 

mudah mengingat dan termotivasi untuk giat belajar karena merasa tertarik 

apalagi dengan reward dan kebanggaan, (3) mempermudah siswa dalam 

memecahkan masalah sebab dalam model ini siswa dituntut untuk dapat 

memecahkan masalah antarsiswa dalam diskusi-diskusi yang diharapkan akan 

lebih mudah memecahkan masalah dan saling berbagi ilmu. Hasil analisis angket 

selengkapnya dimuat dalam Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2. Grafik analis tanggapan siswa 

Keterangan 

1. Model ARIAS membuat lebih mudah 

memahami materi 

2. Model ARIAS membuat lebih 

semangat dan termotivasi dalam belajar 

3. Model ARIAS membuat suasana kelas 

lebih hidup  

4. Model ARIAS membuat lebih berani 

dan percaya diri  

5. Model ARIAS membuat mudah 

berinteraksi dengan teman  

6. Model ARIAS dapat diterapkan pada 

maple lain  

7. Model ARIAS membuat lebih aktif 

8. Model ARIAS membuat berani 

bertanya atau menjawab pertanyaan  
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Sejauh ini belum ada model pembelajaran yang tidak memiliki kekurangan, 

pada penerapan model Pembelajaran ARIAS juga memiliki kekurangan, yaitu 

waktu yang diperlukan untuk pembelajaran lebih lama karena dalam pembelajaran 

siswa tidak langsung diberikan materi seperti pada metode ceramah tetapi terlebih 

dahulu diberikan motivasi dan kesemangatan dan siswa diarahkan untuk lebih 

aktif agar dapat memecahkan masalah, dengan kata lain model pembelajaran ini 

membutuhkan waktu yang lama apalagi ketika diterapkan pada kelas yang 

cenderung siswanya pemalu, atau merasa takut kepada guru.  

Selama penelitian ada kendala yang dihadapi, yaitu : (1) pada saat penelitian 

di SMA Negeri 12 Semarang pelaksanaannya berdekatan dengan jadwal Ujian 

Nasional sehingga ada kegiatan yang menggannggu jalannya pembelajaran, 

sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengkondisikan siswa. 

 Dari kekurangan dan kendala yang ada, peneliti berusaha mencari solusi 

untuk mengatasi agar proses pembelajaran berjalan lancar. Beberapa solusi untuk 

mengatasi kendala yang ada yaitu : (1) guru datang lebih awal, lebih memusatkan 

perhatian siswa, dan mengkondisikan siswa, (2) guru harus memanajemen waktu 

dengan baik 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

70 

 

 

 

BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

simpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan model pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, 

Assessment, Satisfaction) efektif untuk meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis siswa pada materi larutan penyangga dan hidrolisis di SMA N 12 

Semarang. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

menyarankan : 

1. Guru hendaknya melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran agar 

siswa merasa lebih dihargai dan diperhatikan sehingga akan meningkatkan 

perilaku dan hasil belajar yang baik. 

2. Guru diharapkan dapat memanfaatkan dan menerapkan model-model 

pembelajaran yang inovatif dan efektif, salah satunya model pembelajaran 

ARIAS dalam pembelajaran untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar 

kimia sehingga hasil belajar siswa meningkat. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, perlu diperhatikan beberapa hambatan yang 

terjadi pada saat penelitian agar dapat mencari solusinya. 
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Rangkuman Data Nilai Ulangan Harian Lima Tahun Terakhir 

Larutan Penyangga dan Hidrolisis  

SMA Negeri 12 SEMARANG 

        XI-A1 XI-A2 XI-A3 XI-A4 XI-A5 

2007/2008         
 Rata-rata Nilai 65.89 66.11 65.32 63.76 64.41 

Ketuntasan Klasikal 48.57% 54.28% 50.00% 55.28% 46.87% 

2008/2009           

Rata-rata Nilai 65.53 65.97 65.12 64.56 64.75 

Ketuntasan Klasikal 52.94% 51.42% 48.48% 55.82% 53.12% 

2009/2010           

Rata-rata Nilai 67.18 66.69 65.29 64.17 65.42 

Ketuntasan Klasikal 55.88% 54.28% 50.00% 54.28% 57.57% 

2010/2011           

Rata-rata Nilai 66.91 65.71 65.26 64.59 64.7 

Ketuntasan Klasikal 56.25% 50.00% 50.00% 55.88% 54.54% 

2011/2012           

Rata-rata Nilai 70.97 66.75 67.28 66.59 66.12 

Ketuntasan Klasikal 51.61% 46.87% 50.00% 44.11% 47.05% 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS XI SMA N  12 SEMARANG TAHUN AJARAN  2012-2013 

NO 
KELAS   

XI-IPA1 XI-IPA2 XI-IPA3 XI-IPA4 XI-IPA5 

1 Afif Setyadi Arwan Bahtera Abid Irfan Nuhaa Afif Ade Nurendra Putra Affan Hensetiaji Widya 

2 Alif Hidayat Avella Itsna Fatimatuz Z. Anggar Kurniawan Alfi Nur Baeti Aji Setyono 

3 Amanda Yuliana Bona Deny Suryana Annisa Udtafia Ferawati Amira Primadita Akhdan Anggika Pratama 

4 Andi Sadhafaeni Daniel Oktabrianto P. Aryo Restu Maulana Anisa Ruhul Hasana Anissa Khiqmi L. 

5 Anggun Sari Kinarsih Desti Ratna Kurniawati Bagas Akhsan Fadloli Annisa Fitrianingtiyas H. Arinda Permadani 

6 Anisa Kausar Diah Purnama Margiyanti Dwi Ayu Merlinawati Ayu Andani Ayu Diyah Widiyowati 

7 Axel Prasetya Ardi Dini Puspitasari Elma Herdiyanti Putri Azzahra Aulia Hanifah Ayudia Intan Sofiarani 

8 Dwi Anta Febriana Dwiadha Jinengga Dikara Erika Fitriyani Dian Novita Ningrum Bagus Issetyo Wicaksono 

9 Erytrina Sekar Rani Eka Arief Cahyo Buwono Erika Niken Purwono Ega Nuryani Deni Nugroho 

10 Fery Ardian Pratama Eljire Bagas Lewi Fitria Nur Alif Elfrida Mia Ardina Dhinartika Dwi Lestari 

11 Firdanis Solekha Gizella Melzandra Ayu P. Ida Nurmawati Faizal Yoga Gustian Didik Hartomo 

12 Indri Diah Kusuma Hidayah Nurnaningsih Ivan Yuliawan Fery Nurhandoko Elly Monica Damaris 

13 Ito Purnomo Aji Ikha Agustina Setyowulan Lukifatchul Umar Fitri Rusdina Utami Fitriani Purnama Sari 

14 Megacaesa Fuditia Ilma Ihsaniyati Magfirotul Faizah Gigih Wirantika Hardhitya Nur Afif 

15 Mirta Indriastuti Ira Yuliasih Maria Ulfa Hannan Maulana Syah S. Herlina Yuliastuti 

16 Muhammad Afif Jauhari Izzatun Niswah Assaidah Nadila Adani Irma Nur Diana Hernanda Tri Karunia P 

17 Muhammad Bagas G. Khuswatun Khasanah Natalia Susanti Jadig Dadi Santoso Jendry Adi Tama N. 

18 Nabil Pranata Putra Kristian Melki Nanlohy Nima Ulinihayati Jamalga Kurniawan Kuncoro Dedy Kurniawan 

19 Nur Hidayat Martina Dwi Aprilia Novian Alaik Rahmatullah Lisa Nurjanah Linda Septanurinar H. 

20 Prihantoko Nugroho Meia Krisdian Deviana Nur Aini Oktaviani Mahrus Iqbal Muhammad Athfal Rizki 

21 Rafika Hermawati Meilina Widyastuti Oceano Ditya Achmadi Maulla Rokhimagfiroh Nida Hasna Anindya 

22 Renata Wijayanti Muhammad Habib Ardani Rahma Julia Setyaningsih Monic Dwi Ardian Noviantoro Dwi Nugroho 

23 Reni Nuraeni Muhammad Syarif Abdullah Ramadhan Azis Fajar L. Naufal Fadhillah Rachmat  Nur Laila 

24 Riyan Cahya Kusuma Muthiah Dzatin Nabila Risty Dwi Sylviana Pramastuti Budi Yuanti Riya Niri Rinduastuti 

25 Tarawikan Hesti T. Ovi Eka Mardiana Rizki Masita Harum M. Pujo Triyono Rizal Lutfiansyah 

26 Tiara Shinta Pangestu Reny Anggraeni Rosiana Novi K. Rela Atina Rovita Ayuningtyas 

27 Tri Hastari Hidayah Rika Nuriyanti Rosita Anggraeni R. Rizka Oktavia Kurnia Putri Tri Lestari 

28 Widyastiti Sari Aprilia Wahyuningsih Virgiana Satrio Agung Nugroho Tutik Mahfiroh 

29 Yuliana Indah Maryu B Sukma Wismawan Aji Yogi Surya Saputra Tri Yuliantoro Vilia Mareta Aditya 

30 Zulfa Fepbiandani Tsalits Khairul Ibad Zulfa Fajar Kurnia Veny Alfianita   

31 Zumroh Pambajeng     Virda Mirantika   

32       Wahid Edi Damarjati   
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DAFTAR HASIL ULANGAN AKHIR SEMESTER 

SMA Negeri 12 Semarang TP. 2012/2013 

No. XI IPA 1 XI IPA 2 XI IPA 3 XI IPA 4 XI IPA 5 S 

1 64 66 74 54 65 323 

2 52 84 68 76 72 352 

3 60 73 90 74 76 373 

4 84 54 76 80 56 350 

5 90 84 52 70 58 354 

6 74 62 92 70 62 360 

7 78 52 80 96 68 374 

8 92 46 60 70 72 340 

9 52 76 68 48 65 309 

10 84 80 60 78 60 362 

11 50 70 60 52 67 299 

12 58 64 72 74 60 328 

13 76 76 66 78 60 356 

14 88 76 78 68 58 368 

15 60 84 78 70 53 345 

16 88 90 52 70 58 358 

17 56 90 68 73 73 360 

18 66 54 76 80 45 321 

19 76 78 58 82 76 370 

20 66 78 62 74 62 342 

21 86 54 90 60 78 368 

22 70 60 78 68 78 354 

23 55 88 52 78 78 351 

24 84 70 80 78 52 364 

25 72 68 52 82 58 332 

26 86 56 78 60 74 354 

27 79 78 52 60 72 341 

28 79 50 76 73 65 343 

29 58 52 80 79 46 315 

30 96 45 80 66 50 337 

31 96 
  

50 74 220 

32 
   

90 76 166 

33 
   

76 
 

76 

S 2275 2058 2108 2357 2067 10865 

X 
 

73.39 68.60 70.27 71.42 64.59 329 

ni 31 30 30 33 32 33 
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UJI NORMALITAS POPULASI AWAL (XI IPA 1) 

           
H : Data berdistribusi normal 

     
A : Data tidak berdistribusi normal 

     

           
Pengujian Hipotesis 

   
Kriteria yang digunakan : 

 
Menggunakan rumus : 

   Ho diterima jika χ2
 < χ2

 (1-α)(k-3)  

   

 

     

        

        
 

Pengujian Hipotesis        

           
Nilai Maksimal = 

 
96 

 
Panjang Kelas = 8 

Nilai Minimal = 
 

50 
 

Rata-rata = 73.11 

Rentang = 
 

46 
 

Simpangan Baku = 13.52 

Banyak Kelas = 
 

6 
 

n = 31 

                    
 

Kelas Interval 

Batas 

Bawah 
Nilai Z untuk Peluang Luas Ei Oi 

(Oi-
Ei)² 

Kelas Tengah 
Batas 

Bawah 
Untuk Z Untuk Z     Ei 

49.5 -1.75 0.4596 

50 - 57 57.5 53.5 -1.15 0.3759 0.0838 2.596 5 2.23 

58 - 65 65.5 61.5 -0.56 0.2132 0.1626 5.042 6 0.18 

66 - 73 73.5 69.5 0.03 0.0115 0.2017 6.254 4 0.81 

74 - 81 81.5 77.5 0.62 0.2326 0.2210 6.853 6 0.11 

82 - 89 89.5 85.5 1.21 0.3873 0.1547 4.797 6 0.30 

90 - 97 97.5 93.5 1.80 0.4644 0.0771 2.390 4 1.09 

                χ² = 4.71 

        

31 

χ2
 (1-

α)(k-3) 
7.81    

        

 χ2
 hitung  4.71        

   
 

  

    

  

    

          

          
 

 

    
4.71 

 
7.81 

    

           
Karena χ2(hitung) < χ2 (tabel), maka data tersebut berdistribusi normal 
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UJI NORMALITAS POPULASI AWAL (XI IPA 2) 

           
H : Data berdistribusi normal 

     
A : Data tidak berdistribusi normal 

     

           
Pengujian Hipotesis 

   
Kriteria yang digunakan : 

 
Menggunakan rumus : 

   Ho diterima jika χ2
 < χ2

 tabel  

   

 

    

       

       

       
Pengujian Hipotesis 

       

           
Nilai 

Maksimal 
= 

 
90 

 
Panjang Kelas = 8 

Nilai 

Minimal 
= 

 
45 

 
Rata-rata = 68.23 

Rentang = 
 

45 
 

Simpangan Baku = 13.24 

Banyak 

Kelas 
= 

 
6 

 
n = 30 

                      

Kelas 

Interval 

Batas Bawah Nilai Z untuk Peluang Luas 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Kelas Tengah Batas Bawah Untuk Z Untuk Z Ei 

44.5 -1.79 0.4635 

45 - 52 52.5 48.5 -1.19 0.3826 0.08 2.43 5 2.73 

53 - 60 60.5 56.5 -0.58 0.2203 0.16 4.87 5 0.00 

61 - 68 68.5 64.5 0.02 0.0081 0.21 6.37 4 0.88 

69 - 76 76.5 72.5 0.62 0.2339 0.23 6.77 6 0.09 

77 - 84 84.5 80.5 1.23 0.3904 0.16 4.70 7 1.13 

85 - 92 92.5 88.5 1.83 0.4666 0.08 2.29 3 0.22 

           
                χ² = 5.06 

        
 

30 
 

χ2
 (1-

α)(k-3) 
7.81    

        

 χ2
 hitung  5.06        

   

 

 

  

         

          
 

    
5.06 

 
7.81 

    

 
Karena χ2(hitung) < χ2 (tabel), maka data tersebut berdistribusi normal 
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UJI NORMALITAS POPULASI AWAL (XI IPA 3) 

           
H : Data berdistribusi normal 

     
A : Data tidak berdistribusi normal 

     
Pengujian Hipotesis 

   
Kriteria yang digunakan : 

 
Menggunakan rumus : 

   Ho diterima jika χ2
 < χ2

 tabel  

   

 

    

       

       

       
Pengujian Hipotesis 

       

           
Nilai 

Maksimal 
= 

 
92 

 
Panjang Kelas = 7 

Nilai 

Minimal 
= 

 
52 

 
Rata-rata = 71.10 

Rentang = 
 

40 
 

Simpangan Baku = 11.35 

Banyak 

Kelas 
= 

 
6 

 
n = 30 

                      

Kelas 

Interval 

Batas Bawah Nilai Z untuk Peluang Luas 
Ei Oi 

(Oi-
Ei)² 

Kelas Tengah Batas Bawah Untuk Z Untuk Z Ei 

51.5 -1.73 0.4579 

52 - 58 58.5 55 -1.11 0.3665 0.091 2.741 6 3.87 

59 - 65 65.5 62 -0.49 0.1891 0.177 5.322 4 0.33 

66 - 72 72.5 69 0.12 0.0491 0.140 4.201 5 0.15 

73 - 79 79.5 76 0.74 0.2704 0.221 6.639 8 0.28 

80 - 86 86.5 83 1.36 0.4126 0.142 4.266 4 0.02 

87 - 93 93.5 90 1.97 0.4758 0.063 1.896 3 0.64 

           
                χ² = 5.29 

        
 

30 
 

χ2
 (1-

α)(k-3) 
7.81    

        

 χ2
 hitung  5.29        

   

 

 

  

   

  

    

           

          
 

    
5.29 

 
7.81 

    

 
Karena χ2(hitung) < χ2 (tabel), maka data tersebut berdistribusi normal 
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UJI NORMALITAS POPULASI AWAL (XI IPA 4) 

           
H : Data berdistribusi normal 

     
A : Data tidak berdistribusi normal 

     

           
Pengujian Hipotesis 

   
Kriteria yang digunakan : 

 
Menggunakan rumus : 

   Ho diterima jika χ2
 < χ2

 tabel  

   

 

    

       

       

       
Pengujian Hipotesis 

       

           
Nilai 

Maksimal 
= 

 
96 

 
Panjang Kelas = 7 

Nilai 

Minimal 
= 

 
48 

 
Rata-rata = 68.61 

Rentang = 
 

48 
 

Simpangan Baku = 10.07 

Banyak 

Kelas 
= 

 
7 

 
n = 33 

Kelas 

Interval 

Batas Bawah Nilai Z untuk Peluang Luas 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Kelas Tengah Batas Bawah Untuk Z Untuk Z Ei 

47.5 -2.10 0.4819 

48 - 54 54.5 51 -1.40 0.4193 0.063 2.07 4 1.81 

55 - 61 61.5 58 -0.71 0.2598 0.160 5.27 3 0.97 

62 - 68 68.5 65 -0.01 0.0042 0.256 8.43 8 0.02 

69 - 75 75.5 72 0.68 0.2532 0.249 8.22 11 0.94 

76 - 82 82.5 79 1.38 0.4161 0.163 5.38 5 0.03 

83 - 89 89.5 86 2.07 0.4810 0.065 2.14 1 0.61 

90 - 96 102.5 93 3.37 0.4996 0.019 0.61 1 0.24 

                χ² = 4.63 

        
 

33 
 

χ2
 (1-α)(k-

3) 
9.49    

        

 χ2
 hitung  4.63        

   

 

 

  

   

  

    

           

          
 

   
4.63 

 
9.49 

    

 
Karena χ2(hitung) < χ2 (tabel), maka data tersebut berdistribusi normal 
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UJI NORMALITAS POPULASI AWAL (XI IPA 5) 

           
H0 : Data berdistribusi normal 

     

Ha  : Data tidak berdistribusi normal 
     

           
Pengujian Hipotesis 

   
Kriteria yang digunakan : 

 
Menggunakan rumus : 

   Ho diterima jika χ2
 < χ2

 tabel  

           

   

 

    

       

       
Pengujian Hipotesis 

       

           
Nilai 

Maksimal 
= 

 
78 

 
Panjang Kelas = 6 

Nilai 

Minimal 
= 

 
45 

 
Rata-rata = 64.59 

Rentang = 
 

33 
 

Simpangan Baku = 9.45 

Banyak 

Kelas 
= 

 
6 

 
n = 32 

Kelas 

Interval 

Batas Bawah Nilai Z untuk Peluang Luas 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Kelas Tengah Batas Bawah Untuk Z Untuk Z Ei 

44.5 -2.13 0.4832 

45 - 50 50.5 47.5 -1.49 0.4320 0.05 1.64 3 1.13 

51 - 56 56.5 53.5 -0.86 0.3040 0.13 4.10 3 0.29 

57 - 62 62.5 59.5 -0.22 0.0875 0.22 6.93 9 0.62 

63 - 68 68.5 65.5 0.41 0.1605 0.07 2.33 5 3.04 

69 - 74 74.5 71.5 1.05 0.3528 0.19 6.16 6 0.00 

75 - 80 80.5 77.5 1.68 0.4539 0.10 3.23 6 2.37 

           
                χ² = 7.46 

        
 

32 
 

χ2
 (1-

α)(k-3) 
7.81    

        

 χ2
 hitung  7.46        

   

 

 

  

   

  

    

           

          
 

   
7.46 

 
7.81 

    

 
Karena χ2(hitung) < χ2 (tabel), maka data tersebut berdistribusi normal 
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UJI HOMOGENITAS POPULASI AWAL 

                 

 
Hipotesis 

              

 H : σ2
1  = σ2

2 = σ2
3 … σ2

6      

 A : Tidak semua σ2
i sama, untuk i = 1, 2, 3, . . ., 6      

 
Kriteria: 

              

 Ho diterima jika χ2
 hitung < χ2

 (1-a) (k-1)          

  

 

  

              

                 

                 

        
χ2

(1-a)(k-1)         

 
Pengujian Hipotesis                         

 Kelas ni dk = ni - 1 Si
2
 (dk) Si

2
 log Si

2
 (dk) log Si

2
 

 

 
XI IPA 1 31 30 182.79 5483.71 2.26 67.86 

 
XI IPA 2 30 29 175.30 5083.63 2.24 65.07 

 
XI IPA 3 30 29 128.82 3735.85 2.11 61.19 

 
XI IPA 4 33 32 101.43 3245.86 2.01 64.20 

 
XI IPA 5 32 31 88.55 2744.99 1.95 60.36 

 
Jumlah 156 151 676.89 20294.05 10.57 318.68 

 
Varians gabungan dari kelompok sampel adalah: 

       

 S
2
 = 

Σ(ni-1) Si
2
 

= 
20294.05 

= 134.3976  

 
Σ(ni-1) 151 

 

 
Log S

2 
 = 2.1283917 

           

 
Harga satuan B 

        

 
B = (Log S

2 
) Σ(ni - 1) 

         

 
= 2.1284 x 151 

      

   
= 321.39 

        

 χ 
2
 = (Ln 10) { B - Σ(ni-1) log Si

2
} 

   

   
= 

 

2.3026 
 

321.39 
 

318.68 
     

   
= 6.2376 

           

 
Untuk a = 5% dengan dk = k-1 = 5-1 = 4 diperoleh χ2

tabel =  9.4877 
   

  

 

  
              

             

 

 

     
6.2376 

 
9.4877 

       

 
Karena χ2

 hitung < χ2
 (1-a)(k-1) maka populasi mempunyai homogenitas yang sama 
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ANALISIS VARIANS DATA KONDISI AWAL 

Hipotesis 

H 

: µ1 = µ2 = µ3 = µ4 = µ5 (Rata-rata antara kelas tidak  

berbeda) 

A 

: minimal dua µi sama, untuk i= 1, 2, 

3, 4, 5 

Kriteria: 

Ho  diterima apabila F hitung < F a (k-1)(n-k) 

 

 

  

  

F a (k-

1)(n-k) 

Pengujian Hipotesis 10865 

Jumlah Kuadrat 

1. Jumlah Kuadrat Rata-rata (RY) 156 

RY = 
(ΣX)

2
 

= 
(ΣXi)

2
 

n Σni 

  
 

= 
(2275+2058+2108+2357+2067)

2
  

  31+30+30+33+32  

 = 
(10868)

2
 

 156 

 

= 756719.39 

  

2. Jumlah kuadrat antar kelompok  (AY)  

AY = 
ΣXi

2
 

- RY 
ni 

= 758118.7991 - 756719.39 

= 1399.41 
 

  

3. Jumlah kuadrat Total (JK tot)    

JK tot = 780487.00 

 

4. Jumlah kuadrat dalam (DY) 

DY = JK tot - RY - AY 

= 780487.00 - 756719 - 1399.41 

= 22368.20 
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Tabel Ringkasan Anava 

Sumber  

Variasi     dk   JK   KT   F 

Rata-rata 1 RY k = RY : 1 

A/D Antar Kelompok k-1 AY 

A = AY : (k-

1) 

Dalam Kelompok   

∑(ni - 

1)   DY   

D = DY: 

(∑(ni-1))   

Total     ∑ni         

Sumber  Variasi dk JK KT F 

Rata-rata 1 756719.39 756719.391 

2.361730234 Antar Kelompok 4 1399.41 349.8520282 

Dalam Kelompok 151 22368.20 148.1337805 

Total 156 780487.00     

Kesimpulan F tabel 

2.431561961 

 

 

  

 

2.36173 2.4316  

Karena F < F (0,05)(4:151), maka Ho diterima, Ini berarti bahwa tidak ada perbedaan keadaan awal dari kelima populasi tersebut 
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DAFTAR NAMA DAN KODE SISWA 

KELAS EKSPERIMEN 

(KELAS XI IPA 1) 

No. Kode Nama Siswa P/L 

1 E-1 AFIF SETYADI L 

2 E-2 ALIF HIDAYAT L 

3 E-3 AMANDA YULIANA P 

4 E-4 ANDI SADHAFAENI P 

5 E-5 ANGGUN SARI KINARSIH P 

6 E-6 ANISA KAUSAR P 

7 E-7 AXEL PRASETYA ARDI L 

8 E-8 DWI ANITA FEBRIANA P 

9 E-9 ERYTHRINA SEKAR RANI P 

10 E-10 FERY ARDIAN PRATAMA L 

11 E-11 FIRDANIS SHOLEKHA P 

12 E-12 INDRI DIAH KUSUMA P 

13 E-13 ITO PURNOMO AJI L 

14 E-14 MEGACAESA FUDITIA P 

15 E-15 MIRTA INDRIASTUTI P 

16 E-16 MUHAMMAD AFIF JAUHARI L 

17 E-17 MUHAMMAD BAGAS GUTANTO L 

18 E-18 NABIL PRANATA PUTRA L 

19 E-19 NUR HIDAYAT L 

20 E-20 PRIHANTOKO NUGROHO L 

21 E-21 RAFIKA HERMAWATI P 

22 E-22 RENATA WIJAYANTI P 

23 E-23 RENI NURAENI P 

24 E-24 RIYAN CAHYA KUSUMA L 

25 E-25 TARAWIKAN HESTI TANJUNG P 

26 E-26 TIARA SHINTIA PANGESTU P 

27 E-27 TRI HASTARI HIDAYAH P 

28 E-28 WIDYASTITI P 

29 E-29 YULIANA INDAH MARYU BEKTI P 

30 E-30 ZULFA FEPBIANDANI P 

31 E-31 ZUMROH PAMBAJENG FARA DIFAH P 
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DAFTAR NAMA DAN KODE SISWA 

KELAS KONTROL 

(KELAS XI IPA 3) 

No. Kode Nama Siswa P/L 

1 K-1 ABID IRFAN NUHAA L 

2 K-2 ANGGAR KURNIAWAN L 

3 K-3 ANNISA UDTAFIA FERAWATI P 

4 K-4 ARYO RESTU MAULANA P 

5 K-5 BAGAS AKHSAN FADLOLI P 

6 K-6 DWI AYU MERLINAWATI P 

7 K-7 ELMA HERDIYANTI PUTRI L 

8 K-8 ERIKA FITRIYANI P 

9 K-9 ERIKA NIKEN PURWONO P 

10 K-10 FITRIA NUR ALIF L 

11 K-11 IDA NURMAWATI P 

12 K-12 IVAN YULIAWAN P 

13 K-13 LUKIFATCHUL UMAR L 

14 K-14 MAGFIROTUL FAIZAH P 

15 K-15 MARIA ULFA P 

16 K-16 NADHILA ADANI L 

17 K-17 NATALIA SUSANTI L 

18 K-18 NIMA ULINIHAYATI L 

19 K-19 NOVIAN ALAIK RAHMATULLAH L 

20 K-20 NUR AINI OKTAVIANI L 

21 K-21 OCEANO DITYA ACHMADI P 

22 K-22 RAHMA JULIA SETYANINGTYAS P 

23 K-23 RAMADHAN AZIS FAJAR LASONO L 

24 K-24 RISTY DWI SYLVIANA P 

25 K-25 RIZKI MASITA HARUM MAWARTI P 

26 K-26 ROSIANA NOVI KUSUMANINGRUM P 

27 K-27 ROSITA ANGGRAINI ROSISTIANTI P 

28 K-28 VIRGIANA P 

29 K-29 YOGI SURYA SAPUTRA P 

30 K-30 ZULFA FAJAR KURNIA P 
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SILABUS  

Nama Sekolah  : SMA NEGERI 12 SEMARANG 

Mata Pelajaran  : KIMIA 

Kelas/ Semester  : XI/ 2 

Standar Kompetensi :  4. Memahami sifat-sifat larutan asam-basa, metode pengukuran, dan terapannya 

Alokasi Waktu  : 18 jam (2 x 2 jam untuk pretes dan postes) 

Kompetensi dasar Indikator  
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

bahan/alat 

4.3Mendeskripsikan 

sifat larutan 

penyangga dan 

peranan larutan 

penyangga dalam 

tubuh makhluk 

hidup 

 

� Menganalisis larutan 

penyangga dan bukan 

penyangga melalui 

percobaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Menghitung pH atau 

pOH larutan penyangga  

 

 

 

 

� Larutan 

penyangga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� pH larutan 

penyangga 

 

 

 

 

Tatap Muka: 
� Memprediksikan larutan 

yang termasuk kedalam 

larutan penyangga secara 

diskusi.(Interest) 

� Mengungkapkan pendapat 

berdasarkan hasil diskusi. 

(Assurance) 

� Merancang dan melakukan 

percobaan untuk 

menganalisis larutan 

penyangga dan bukan 

penyangga secara kerjasama 

di laboratorium. (Relevance 

and Interest) 

� Menyimpulkan sifat larutan 

penyangga dan bukan 

penyangga. (Assurance) 

 

� Menghitung pH atau pOH 

larutan penyangga melalui 

diskusi. (Assurance) 

� Menuliskan dan 

mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas. 

� Jenis tagihan 

Pretes  

Tugas individu 

Tugas kelompok 

 

� Bentuk instrumen 

Laporan tertulis 

Tes tertulis 

8 jam � Sumber 

Buku kimia 

kelas XI, 

internet 

� Bahan  

Lembar 

kerja 

praktikum 

penyangga,  

Bahan dan 

alat 

praktikum 

penyangga 

Lembar 

diskusi 

KELAS EKSPERIMEN 
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Kompetensi dasar Indikator  
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

bahan/alat 

 

 

� Menghitung  pH larutan 

penyangga dengan 

penambahan sedikit asam 

atau sedikit basa atau 

dengan pengenceran  

 

 

 

 

 

 

� Menjelaskan fungsi 

larutan penyangga dalam 

tubuh makhluk hidup  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Fungsi 

larutan 

penyangga 

(Assessment and 

Satisfaction) 

� Guru menjelasan cara 

menghitung pH atau pOH 

dengan penambahan sedikit 

asam atau basa atau dengan 

pengenceran. (Assurance) 

� Mendiskusikan lagi jawaban 

siswa. (Interest) 

� Menarik kesimpulan atas 

jawaban. (Relevance and 

Satisfaction) 

 

� Melalui diskusi kelas 

menjelaskan fungsi larutan 

penyangga dalam tubuh 

makhluk hidup. (Assurance 

and Interest) 

Penugasan Terstruktur: 
� Memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk 

membuat laporan praktikum 

dan menyelesaikan 

perhitungan 

buffer.(Assessment) 

Kegiatan  Mandiri Tidak 

Terstruktur: 
� Menciptakan pengalaman 

belajar peserta didik dengan 

membaca materi buffer dan 

membuat rangkuman 
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Kompetensi dasar Indikator  
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

bahan/alat 

materinya. (Assessment, 

Interest and Relevance) 

 

4.4 Menentukan 

jenis garam yang 

mengalami 

hidrolisis dalam 

air dan pH 

larutan garam 

tersebut 

� Berpikir logis 

menentukan ciri-ciri 

beberapa jenis garam 

yang dapat terhidrolisis 

dalam air melalui 

percobaan . 

 

 

 

 

 

 

� Menentukan sifat garam 

yang terhidrolisis dari 

persamaan reaksi ionisasi 

 

 

� Menghitung pH larutan 

� Hidrolisis 

garam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Sifat garam 

yang 

terhidrolisis 

 

 

� pH larutan 

� memprediksikan ciri-ciri 

garam yang mengalami 

hidrolisis secara diskusi. 

(Interest) 

� Merancang dan melakukan 

percobaan untuk menentukan 

ciri-ciri beberapa jenis garam 

yang dapat terhidrolisis 

dalam air secara kerjasama 

di laboratorium. (Relevance 

and Interest) 

 

� Menyimpulkan ciri-ciri 

garam yang terhidrolisis 

dalam air. (Assurance and 

Assessment) 

 

� Menghitung pH larutan  

� Jenis tagihan 

Tugas individu 

Tugas kelompok   

Postes  

� Bentuk instrumen 

Lembar observasi 

psikomotor dan 

afektif 

Laporan tertulis 

Tes tertulis 

5 jam � Sumber 

Buku kimia 

kelasXI 

� Bahan  

Lembar 

kerja 

praktikum 

hidrolisis 

garam 

Bahan dan 

alat 

praktikum 

hidrolisis 

garam 

Lembar 

diskusi 
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Kompetensi dasar Indikator  
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

bahan/alat 

garam yang terhidrolisis 

dengan teliti 

garam yang 

terhidrolisis 

garam yang terhidrolisis 

melalui diskusi. (Assurance 

and Interest) 

� Menuliskan dan 

mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas. 

(Assurance, Assessment, and 

Satisfaction) 

� Guru menjelasan cara 

menghitung pH. (Assurance) 

� Mendiskusikan lagi jawaban 

siswa. (Interest) 

� Menarik kesimpulan atas 

jawaban. (Assessment and 

Satisfaction) 

Penugasan Terstruktur: 

� Memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk 

membuat laporan praktikum 

dan menyelesaikan 

perhitungan hidrolisis 

garam.(Assessment and 

Assurance) 

Kegiatan  Mandiri Tidak 

Terstruktur: 

� Menciptakan pengalaman 

belajar peserta didik dengan 

membaca materi hidrolisis 

garam dan membuat 

rangkuman materinya. 

(relevance and Assessment) 
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SILABUS  

Nama Sekolah  : SMA NEGERI 12 SEMARANG 

Mata Pelajaran  : KIMIA 

Kelas/ Semester  : XI/ 2 

Standar Kompetensi :  4. Memahami sifat-sifat larutan asam-basa, metode pengukuran, dan terapannya 

Alokasi Waktu  : 18 jam (2 x 2 jam untuk pretes dan postes) 

Kompetensi dasar Indikator  
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

bahan/alat 

4.3Mendeskripsikan 

sifat larutan 

penyangga dan 

peranan larutan 

penyangga dalam 

tubuh makhluk 

hidup 

 

� Menganalisis larutan 

penyangga dan bukan 

penyangga melalui 

percobaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Menghitung pH atau pOH 

larutan penyangga  

� Menghitung  pH larutan 

penyangga dengan 

penambahan sedikit asam 

atau sedikit basa atau 

dengan pengenceran  

 

� Menjelaskan fungsi larutan 

penyangga dalam tubuh 

makhluk hidup  

� Larutan 

penyangga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� pH larutan 

penyangga 

 

 

 

 

 

 

� Fungsi 

larutan 

penyangga 

Tatap Muka: 
� Merancang dan melakukan 

percobaan untuk 

menganalisis larutan 

penyangga dan bukan 

penyangga secara kerjasama 

di laboratorium  

� Menyimpulkan sifat larutan 

penyangga dan bukan 

penyangga melalui 

percobaan 

 

� Menghitung pH atau pOH 

larutan penyangga melalui 

contoh  

 

 

 

 

  

� Melalui ceramah 

menjelaskan fungsi larutan 

penyangga dalam tubuh 

makhluk nidup  

� Jenis tagihan 

Pretes  

Tugas individu 

 

� Bentuk instrumen 

Lembar observasi 

psikomotor dan 

afektif 

Laporan tertulis 

Tes tertulis 

8 jam � Sumber 

Buku 

kimia 

kelas XI 

� Bahan  

Lembar 

kerja 

praktikum 

penyangga 

Bahan dan 

alat 

praktikum 

penyangga 

Lembar 

Soal 

KELAS KONTROL 

Lampiran 10 



 

 

91 

 

 

 

Kompetensi dasar Indikator  
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

bahan/alat 

 

 

Penugasan Terstruktur: 

� Memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk 

membuat laporan praktikum 

dan menyelesaikan 

perhitungan buffer. 

Kegiatan  Mandiri Tidak 

Terstruktur: 
� Menciptakan pengalaman 

belajar peserta didik dengan 

membaca materi buffer dan 

membuat rangkuman 

materinya  

4.4 Menentukan 

jenis garam yang 

mengalami 

hidrolisis dalam 

air dan pH 

larutan garam 

tersebut 

� Menentukan ciri-ciri 

beberapa jenis garam yang 

dapat terhidrolisis dalam air 

melalui percobaan. 

 

 

 

� Menentukan sifat garam 

yang terhidrolisis dari 

persamaan reaksi ionisasi 

 

� Menghitung pH larutan 

garam yang terhidrolisis  

� Hidrolisis 

garam 

 

 

 

 

 

� Sifat garam 

yang 

terhidrolisis 

 

� pH larutan 

garam yang 

terhidrolisis 

� Merancang dan melakukan 

percobaan untuk menentukan 

ciri-ciri beberapa jenis garam 

yang dapat terhidrolisis 

dalam air secara kerjasama 

di laboratorium 

 

� Menyimpulkan ciri-ciri 

garam yang terhidrolisis 

dalam air 

 

� Menghitung pH larutan 

garam yang terhidrolisis 

melalui contoh 

Penugasan Terstruktur: 

� Memberikan kesempatan 

� Jenis tagihan 

Tugas individu 

Postes  

� Bentuk instrumen 

Lembar observasi 

psikomotor dan 

afektif 

Laporan tertulis 

Tes tertulis 

6 jam � Sumber 

Buku 

kimia 

kelas XI 

� Bahan  

Lembar 

kerja 

praktikum 

hidrolisis 

garam 

Bahan dan 

alat 

praktikum 

hidrolisis 

garam 

Lembar 
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Kompetensi dasar Indikator  
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

bahan/alat 

kepada peserta didik untuk 

membuat laporan praktikum 

dan menyelesaikan 

perhitungan hidrolisis garam. 

Kegiatan  Mandiri Tidak 

Terstruktur: 

� Menciptakan pengalaman 

belajar peserta didik dengan 

membaca materi hidrolisis 

garam dan membuat 

rangkuman  materinya 

Soal 
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Rencana Pembelajaran 

(RP) 

 

Nama Sekolah  : SMA N 12 SEMARANG 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas/ Semester : XI/ 2 

Materi Pokok  : Larutan Penyangga 

Materi Pembelajaran : Percobaan analisis Larutan Penyangga 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Pertemuan  : 2 

A. Standar Kompetensi 

4. Memahami sifat-sifat larutan asam-basa, metode pengukuran, dan terapannya 

 

B. Kompetensi Dasar 

4.3  Mendeskripsikan sifat Larutan Penyangga dan peranan Larutan Penyangga dalam 

tubuh makhluk hidup  

 

C. Indikator 

a. Menganalisis Larutan Penyangga dan bukan Larutan Penyangga melalui percobaan 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

a. Peserta didik mampu menganalisis Larutan Penyangga dan bukan Larutan 

Penyangga melalui data percobaan 

b. Peserta didik mampu menjelaskan komponen Larutan Penyangga dan bukan 

Larutan Penyangga melalui data percobaan  

c. Peserta didik mampu mengidentifikasi sifat-sifat Larutan Penyangga dan bukan 

Larutan Penyangga melalui data percobaan  

 

E. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian Larutan Penyangga  

2. Komponen Larutan Penyangga 

3. Sifat-sifat Larutan Penyangga 

 

F. Model Pembelajaran 

Model  : ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, and Satisfaction) 

Metode : kerja kelompok, eksperimen, penugasan. 

 

G. Media Pembelajaran 

� Alat dan bahan praktikum 

� Papan tulis 

 

H. Kegiatan Pembelajaran  

 

F
A

S
E

 

AKTIVITAS SISWA 
WAKTU 

KEGIATAN PENDAHULUAN 

1 Pembukaan Siswa dikondisikan sampai tenang agar peserta didik 2 menit 

KELAS 

EKSPERIMEN 
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siap menerima pelajaran  

2 Apersepsi 

Siswa diberi pertanyaan-pertanyaan secara santun untuk 

menyelidiki pengetahuan awal peserta didik (Bagaimana 

cara menentukan kadar atau konsentrasi asam basa 

dalam suatu larutan?) 

2 menit 

3 Motivasi 

Siswa diberi tahu tujuan, metode, dan penilaian yang 

diterapkan pada materi Larutan Penyangga melalui 

percobaan  

3 menit 

Siswa mendengarkan arahan tentang tata tertib 

melakukan percobaan agar efektif, efisien, dan 

memenuhi kriteria keselamatan kerja  

3 menit 

  KEGIATAN INTI  

1 Eksplorasi 

Siswa membaca dan mengamati LKS agar peserta didik 

dapat melakukan percobaan. (Assurance) 
5 menit 

Siswa dibimbing untuk melakukan percobaan secara 

berkelompok sesuai dengan LKS yang telah 

didistribusikan oleh guru. (Interest and Relevance) 

45 menit 

Siswa mengumpulkan data percobaan. (Assurance) 2 menit 

2 Elaborasi 

Siswa menganalisis hasil percobaan secara 

berkelompok. (Assessment) 3 menit 

Siswa menyajikan hasil percobaan dalam penulisan 

laporan sementara secara kelompok melalui kerjasama. 

(Assurance dan Assessment) 

5 menit 

Kelompok yang ditunjuk secara acak, 

mempresentasikan sekilas hasil percobaan. (Assessment) 
3 menit 

3 Konfirmasi 

Kelompok lain memberi tanggapan mereka terhadap 

jawaban yang disampaikan. (Assessment) 10 menit 

Siswa yang menghadapi kesulitan diberi kesempatan 

bertanya. (Assurance) 1 menit 

Kelompok dan siswa yang berani menjawab pertanyaan 

dan mengutarakan pendapatnya dengan benar mendapat 

penghargaan dan nilai tambah. (Satisfaction) 

1 menit 

 KEGIATAN PENUTUP  

1 
Siswa dibimbing guru, membuat simpulan sementara tentang Larutan 

Penyangga dan bukan Larutan Penyangga 
2 menit 

2 
Siswa membuat laporan dari hasil percobaan dan dikumpulkan pada 

pertemuan selanjutnya. 
1 menit 

3 
Siswa mengetahui rencana pembelajaran berikutnya yaitu tentang sifat 

larutan penyangga  
1 menit 

4 Siswa termotivasi untuk selalu belajar 1 menit 
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I. Sumber Pembelajaran 

1. Bahan Ajar  : Buku Kimia  

2. LKS : Menganalisis sifat Larutan Penyangga dan bukan Larutan 

Penyangga pada penambahan sedikit asam, basa, atau pengenceran 

3. Kunci LKS : Menganaliss sifat Larutan Penyangga dan bukan Larutan 

Penyangga pada penambahan sedikit asam, basa, atau pengenceran 

 

 

J. Penilaian 

Kognitif : Laporan sementara (kelompok) dan laporan praktikum (individu) 

Psikomotor: Keterampilan merencanakan percobaan, mengumpulkan data, 

erkomunikasi dan bekerjasama, mengolah dan menafsirkan data, 

membuat simpulan dari hasil percobaan 

Afektif : Perilaku berkarakter disiplin, jujur, teliti, dan tanggung jawab 

K.  Daftar Pustaka  

Justiana, Sandri. 2009. Chemistry 2 for Senior High School Year XI. Jakarta: 

Yudhistira  

Purba, Michael. 2006. Kimia 2A untuk SMA Kelas XI. Jakarta: Erlangga 

 

 

 

Semarang, Februari 

2013 

Mengetahui,       

Guru Mata Pelajaran       Guru Praktikan 

 

 

Isnaeni Tapa Astuti, S. Pd      Windi Andriyani 

NIP 19740706 200012 2 002      NIM 4301409002 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

96 

 

 

 

LARUTAN PENYANGGA 
 

Larutan Penyangga dan Bukan Larutan Penyangga 

 

A. Tujuan Percobaan 
Menganalisis sifat Larutan Penyangga dan bukan Larutan Penyangga pada 

penambahan sedikit asam, basa, atau pengenceran 

B. Alat dan Bahan 
Alat Bahan 

Indikator universal Botol semprot Larutan CH3COOH 0,5 M 30 mL 

Labu erlenmeyer Gelas kimia Larutan CH3COONa 0,5 M 30 mL 

Pipet volume Labu ukur Larutan HCl 0,1 M 25 mL 

Pipet tetes Bola hisap Larutan NaCl 0,1 M 50 mL 

Tabung reaksi + rak Gelas ukur Larutan NaOH 0,1 M 25 mL 

C. Prosedur Percobaan 
1. Mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk percobaan 

2. Membuat Larutan Penyangga dengan cara mencampurkan 30 mL CH3COOH 0,5 

M dengan 30 mL larutan CH3COONa 0,5 M! Mengaduk campuran tersebut, 

kemudian mengukur pHnya dengan indikator universal dan mencatatnya 

3. Mengisi 7 tabung masing-masing dengan 5 mL Larutan Penyangga yang dibuat di 

atas pada: 

a) Tabung 1 ditambah 0,5 mL HCl 0,1 M 

b) Tabung 2 ditambah 1 mL HCl 0,1 M 

c) Tabung 3 ditambah 1,5 mL HCl 0,1 M 

d) Tabung 4 ditambah 0,5 mL NaOH 0,1 M 

e) Tabung 5 ditambah 1 mL NaOH 0,1 M 

f) Tabung 6 ditambah 1,5 mL NaOH 0,1 M 

g) Tabung 7 ditambah 10 mL aquades 

Pada masing-masing tabung diukur pHnya dengan indikator universal dan dicatat 

4. Dengan cara yang sama seperti pada percobaan 3 dan mengganti Larutan 

Penyangga dengan 5 mL NaCl 0,1 M 

 

D. Hasil Pengamatan 
No. Larutan pH mula-mula pH setelah dicampur 

3a. 
5 mL Larutan Penyangga  

 
0,5 mL HCl 0,1 M  

3b. 
5 mL Larutan Penyangga  

 
1 mL HCl 0,1 M  

3c. 
5 mL Larutan Penyangga  

 
1,5 mL HCl 0,1 M  

3d. 
5 mL Larutan Penyangga  

 
0,5 mL NaOH 0,1 M  

3e. 
5 mL Larutan Penyangga  

 
1 mL NaOH 0,1 M  

3f. 
5 mL Larutan Penyangga  

 
1,5 mL NaOH 0,1 M  
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3g. 
5 mL Larutan Penyangga  

 
10 mL aquades  

 

No. Larutan pH mula-mula pH setelah dicampur 

4a. 
5 mL NaCl 0,1 M  

 
0,5 mLHCl 0,1 M  

4b. 
5 mL NaCl 0,1 M  

 
1 mLHCl 0,1 M  

4c. 
5 mL NaCl 0,1 M  

 
1,5 mLHCl 0,1 M  

4d. 
5 mL NaCl 0,1 M  

 
0,5 mL NaOH 0,1 M  

4e. 
5 mL NaCl 0,1 M  

 
1 mL NaOH 0,1 M  

4f. 
5 mL NaCl 0,1 M  

 
1,5 mL NaOH 0,1 M  

4g. 
5 mL NaCl 0,1 M  

 
10 mL aquades  

E. Permasalahan 
1. Bagaimana cara membedakan larutan yang bersifat Larutan Penyangga dan bukan 

Larutan Penyangga? 

2. Larutan apa saja yang bersifat Larutan Penyangga dan bukan Larutan Penyangga? 

3. Tulislah simpulan dari percobaan di atas! 
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LARUTAN PENYANGGA 
 

Larutan Penyangga dan Bukan Larutan Penyangga 

 

A. Tujuan Percobaan 
Menganalisis sifat Larutan Penyangga dan bukan Larutan Penyangga pada 

penambahan sedikit asam, basa, atau pengenceran 

B. Alat dan Bahan 
Alat Bahan 

Indikator universal Botol semprot 
Larutan Larutan Penyangga asam 30 

mL 

Labu erlenmeyer Gelas kimia 
Larutan Larutan Penyangga basa 30 

mL 

Pipet volume Labu ukur Larutan HCl 0,1 M 25 mL 

Pipet tetes Bola hisap Larutan NaCl 0,1 M 50 mL 

Tabung reaksi + rak Gelas ukur Larutan NaOH 0,1 M 25 mL 

C. Prosedur Percobaan 
1. Mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk percobaan 

2. Membuat Larutan Penyangga asam dengan cara mencampurkan 30 mL larutan 

CH3COOH 0,5 M dengan 30 mL larutan CH3COONa 0,5 M! Mengaduk campuran 

tersebut, kemudian mengukur pHnya dengan indikator universal dan mencatatnya 

3. Membuat Larutan Penyangga basa dengan cara mencampurkan 30 mL larutan NH3 

0,5 M dengan 30 mL larutan NH4Cl 0,5 M! Mengaduk campuran tersebut, 

kemudian mengukur pHnya dengan indikator universal dan mencatatnya 

4. Mengisi 7 tabung masing-masing dengan 5 mL Larutan Penyangga yang dibuat di 

atas pada: 

a) Tabung 1 ditambah 0,5 mL HCl 0,1 M 

b) Tabung 2 ditambah 1 mL HCl 0,1 M 

c) Tabung 3 ditambah 1,5 mL HCl 0,1 M 

d) Tabung 4 ditambah 0,5 mL NaOH 0,1 M 

e) Tabung 5 ditambah 1 mL NaOH 0,1 M 

f) Tabung 6 ditambah 1,5 mL NaOH 0,1 M 

g) Tabung 7 ditambah 10 mL aquades 

Pada masing-masing tabung diukur pHnya dengan indikator universal dan dicatat 

5. Dengan cara yang sama seperti pada percobaan 3 dan mengganti Larutan 

Penyangga dengan 5 mL NaCl 0,1 M 

D. Hasil Pengamatan 
No. Larutan pH mula-mula pH setelah dicampur 

1. 
5 mL Larutan Penyangga 3 

3 
0,5 mL HCl 0,1 M 1 

2. 
5 mL Larutan Penyangga 3 

3 
1 mL HCl 0,1 M 1 

3. 
5 mL Larutan Penyangga 3 

3 
1,5 mL HCl 0,1 M 1 

4. 
5 mL Larutan Penyangga 3 

3 
0,5 mL NaOH 0,1 M 13 
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5. 
5 mL Larutan Penyangga 3 

3 
1 mL NaOH 0,1 M 13 

6. 
5 mL Larutan Penyangga 3 

3 
1,5 mL NaOH 0,1 M 13 

7. 
5 mL Larutan Penyangga 3 

3 
10 mL aquades 7 

 

No. Larutan pH mula-mula pH setelah dicampur 

1. 
5 mL NaCl 0,1 M 7 

6 
0,5 mLHCl 0,1 M 1 

2. 
5 mL NaCl 0,1 M 7 

5 
1 mLHCl 0,1 M 1 

3. 
5 mL NaCl 0,1 M 7 

4 
1,5 mLHCl 0,1 M 1 

4. 
5 mL NaCl 0,1 M 7 

8 
0,5 mL NaOH 0,1 M 13 

5. 
5 mL NaCl 0,1 M 7 

9 
1 mL NaOH 0,1 M 13 

6. 
5 mL NaCl 0,1 M 7 

10 
1,5 mL NaOH 0,1 M 13 

7. 
5 mL NaCl 0,1 M 7 

7 
10 mL aquades 7 

E. Permasalahan 
1. Cara membedakan larutan yang bersifat Larutan Penyangga dan bukan Larutan 

Penyangga adalah dengan menghitung pHnya. 

2. Larutan Larutan Penyangga: campuran larutan pada tabel 1 

Larutan bukan Larutan Penyangga: campuran larutan pada tabel 2 

3. Simpulan: 

Larutan yang bersifat Larutan Penyangga jika ditambah sedikit asam atau sedikit 

basa tidak akan mengalami perubahan pH yang signifikan. Begitu juga dengan 

pengenceran. Namun, jika laruta tersebut bukan Larutan Penyangga maka pH 

larutan tersebut akan langsung berubah secara signifikan. Namun untuk 

pengenceran tidak merubah harga pH. 
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Rencana Pembelajaran 

(RP) 

 

Nama Sekolah  : SMA N 12 SEMARANG 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas/ Semester : XI/ 2 

Materi Pokok  : Larutan Penyangga 

Materi Pembelajaran : Percobaan Analisis Larutan Penyangga 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Pertemuan  : 2 

L. Standar Kompetensi 

4. Memahami sifat-sifat larutan asam-basa, metode pengukuran, dan terapannya 

M. Kompetensi Dasar 

4.3  Mendeskripsikan sifat Larutan Penyangga dan peranan Larutan Penyangga dalam 

tubuh makhluk hidup  

N. Indikator 

a. Menganalisis Larutan Penyangga dan bukan Larutan Penyangga melalui percobaan 

O. Tujuan Pembelajaran 

d. Peserta didik mampu menganalisis Larutan Penyangga dan bukan Larutan 

Penyangga melalui data percobaan 

e. Peserta didik mampu menjelaskan komponen Larutan Penyangga dan bukan 

Larutan Penyangga melalui data percobaan  

f. Peserta didik mampu mengidentifikasi sifat-sifat Larutan Penyangga dan bukan 

Larutan Penyangga melalui data percobaan 

P. Materi Pembelajaran 

4. Pengertian Larutan Penyangga  

5. Komponen Larutan Penyangga 

6. Sifat-sifat Larutan Penyangga 

Q. Model Pembelajaran 

Model  : ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, and Satisfaction) 

Metode : kerja kelompok, eksperimen, penugasan. 

R. Media Pembelajaran 

� Alat dan bahan praktikum 

� Papan tulis 

S. Kegiatan Pembelajaran  

F
A

S
E

 

AKTIVITAS SISWA 
WAKTU 

KEGIATAN PENDAHULUAN 

1 Pembukaan 
Siswa dikondisikan sampai tenang agar peserta didik 

siap menerima pelajaran 

2 menit 

 

2 Apersepsi 

Siswa diberi pertanyaan-pertanyaan secara santun untuk 

menyelidiki pengetahuan awal peserta didik (Bagaimana 

cara menentukan kadar atau konsentrasi asam basa 

dalam suatu larutan?) 

2 menit 

3 Motivasi 

Siswa diberi tahu tujuan, metode, dan penilaian yang 

diterapkan pada materi Larutan Penyangga melalui 

percobaan  

3 menit 

KELAS 

KONTROL 
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Siswa mendengarkan arahan tentang tata tertib 

melakukan percobaan agar efektif, efisien, dan 

memenuhi kriteria keselamatan kerja  

3 menit 

  KEGIATAN INTI  

1 Eksplorasi 

Siswa membaca dan mengamati LKS agar peserta didik 

dapat melakukan percobaan dengan baik. 
5 menit 

Siswa dibimbing untuk melakukan percobaan secara 

berkelompok sesuai dengan LKS yang telah 

didistribusikan oleh guru.  

45 menit 

Siswa mengumpulkan data percobaan  2 menit 

2 Elaborasi 

Siswa berpikir untuk menganalisis data percobaan 3 menit 

Siswa menyajikan hasil percobaan dalam penulisan 

laporan sementara secara kelompok. 
10 menit 

3 Konfirmasi 

Siswa yang menghadapi kesulitan diberi kesempatan 

bertanya 
5 menit 

Siswa diberii acuan untuk melakukan pengecekan hasil 

percobaan 
5 menit 

 KEGIATAN PENUTUP  

1 
Siswa dibimbing guru, membuat simpulan sementara tentang Larutan 

Penyangga dan bukan Larutan Penyangga 
2 menit 

2 
Siswa membuat laporan dari hasil percobaan dan dikumpulkan pada 

pertemuan selanjutnya. 
1 menit 

3 
Siswa mengetahui rencana pembelajaran berikutnya yaitu tentang sifat 

larutan penyangga  
1 menit 

4 Siswa termotivasi untuk selalu belajar 1 menit 

 

T. Sumber Pembelajaran 

4. Bahan Ajar  : Buku Kimia  

5. LKS : Menganalisis sifat Larutan Penyangga dan bukan Larutan 

Penyangga pada penambahan sedikit asam, basa, atau pengenceran 

6. Kunci LKS : Menganaliss sifat Larutan Penyangga dan bukan Larutan 

Penyangga pada penambahan sedikit asam, basa, atau pengenceran 

 

U. Penilaian 

Kognitif : Laporan sementara (kelompok) dan laporan praktikum (individu) 

Psikomotor: Keterampilan merencanakan percobaan, mengumpulkan data, 

erkomunikasi dan bekerjasama, mengolah dan menafsirkan data, 

membuat simpulan dari hasil percobaan 

Afektif : Perilaku berkarakter disiplin, jujur, teliti, dan tanggung jawab 

V.  Daftar Pustaka  

Justiana, Sandri. 2009. Chemistry 2 for Senior High School Year XI. Jakarta: 

Yudhistira  

Purba, Michael. 2006. Kimia 2A untuk SMA Kelas XI. Jakarta: Erlangga 
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Semarang, Februari 

2013 

Mengetahui,       

Guru Mata Pelajaran       Guru Praktikan 

 

 

Isnaeni Tapa Astuti, S. Pd      Windi Andriyani 

NIP 19740706 200012 2 002      NIM 4301409002 

 

LARUTAN PENYANGGA 
 

LKS: Larutan Penyangga dan Bukan Larutan Penyangga 

 

F. Tujuan Percobaan 
Menganalisis sifat Larutan Penyangga dan bukan Larutan Penyangga pada 

penambahan sedikit asam, basa, atau pengenceran 

G. Alat dan Bahan 
Alat Bahan 

Indikator universal Botol semprot Larutan CH3COOH 0,5 M 30 mL 

Labu Erlenmeyer Gelas kimia Larutan CH3COONa 0,5 M 30 mL 

Pipet volume Labu ukur Larutan HCl 0,1 M 25 mL 

Pipet tetes Bola hisap Larutan NaCl 0,1 M 50 mL 

Tabung reaksi + rak Gelas ukur Larutan NaOH 0,1 M 25 mL 

H. Prosedur Percobaan 
5. Mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk percobaan 

6. Membuat Larutan Penyangga dengan cara mencampurkan 30 mL CH3COOH 0,5 

M dengan 30 mL larutan CH3COONa 0,5 M! Mengaduk campuran tersebut, 

kemudian mengukur pHnya dengan indikator universal dan mencatatnya 

7. Mengisi 7 tabung masing-masing dengan 5 mL Larutan Penyangga yang dibuat di 

atas pada: 

a) Tabung 1 ditambah 0,5 mL HCl 0,1 M 

b) Tabung 2 ditambah 1 mL HCl 0,1 M 

c) Tabung 3 ditambah 1,5 mL HCl 0,1 M 

d) Tabung 4 ditambah 0,5 mL NaOH 0,1 M 

e) Tabung 5 ditambah 1 mL NaOH 0,1 M 

f) Tabung 6 ditambah 1,5 mL NaOH 0,1 M 

g) Tabung 7 ditambah 10 mL aquades 

Pada masing-masing tabung diukur pHnya dengan indikator universal dan dicatat 

8. Dengan cara yang sama seperti pada percobaan 3 dan mengganti Larutan 

Penyangga dengan 5 mL NaCl 0,1 M 

 

I. Hasil Pengamatan 
No. Larutan pH mula-mula pH setelah dicampur 

3a. 5 mL Larutan Penyangga   
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0,5 mL HCl 0,1 M  

3b. 
5 mL Larutan Penyangga  

 
1 mL HCl 0,1 M  

3c. 
5 mL Larutan Penyangga  

 
1,5 mL HCl 0,1 M  

3d. 
5 mL Larutan Penyangga  

 
0,5 mL NaOH 0,1 M  

3e. 
5 mL Larutan Penyangga  

 
1 mL NaOH 0,1 M  

3f. 
5 mL Larutan Penyangga  

 
1,5 mL NaOH 0,1 M  

3g. 
5 mL Larutan Penyangga  

 
10 mL aquades  

 

No. Larutan pH mula-mula pH setelah dicampur 

4a. 
5 mL NaCl 0,1 M  

 
0,5 mLHCl 0,1 M  

4b. 
5 mL NaCl 0,1 M  

 
1 mLHCl 0,1 M  

4c. 
5 mL NaCl 0,1 M  

 
1,5 mLHCl 0,1 M  

4d. 
5 mL NaCl 0,1 M  

 
0,5 mL NaOH 0,1 M  

4e. 
5 mL NaCl 0,1 M  

 
1 mL NaOH 0,1 M  

4f. 
5 mL NaCl 0,1 M  

 
1,5 mL NaOH 0,1 M  

4g. 
5 mL NaCl 0,1 M  

 
10 mL aquades  

J. Permasalahan 
4. Bagaimana cara membedakan larutan yang bersifat Larutan Penyangga dan bukan 

Larutan Penyangga? 

5. Larutan apa saja yang bersifat Larutan Penyangga dan bukan Larutan Penyangga? 

6. Tulislah simpulan dari percobaan di atas! 
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LARUTAN PENYANGGA 
 

Kunci LKS: Larutan Penyangga dan Bukan Larutan Penyangga 

 

F. Tujuan Percobaan 
Menganalisis sifat Larutan Penyangga dan bukan Larutan Penyangga pada 

penambahan sedikit asam, basa, atau pengenceran 

G. Alat dan Bahan 
Alat Bahan 

Indikator universal Botol semprot 
Larutan Larutan Penyangga asam 30 

mL 

Labu erlenmeyer Gelas kimia 
Larutan Larutan Penyangga basa 30 

mL 

Pipet volume Labu ukur Larutan HCl 0,1 M 25 mL 

Pipet tetes Bola hisap Larutan NaCl 0,1 M 50 mL 

Tabung reaksi + rak Gelas ukur Larutan NaOH 0,1 M 25 mL 

H. Prosedur Percobaan 
6. Mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk percobaan 

7. Membuat Larutan Penyangga asam dengan cara mencampurkan 30 mL larutan 

CH3COOH 0,5 M dengan 30 mL larutan CH3COONa 0,5 M! Mengaduk campuran 

tersebut, kemudian mengukur pHnya dengan indikator universal dan mencatatnya 

8. Membuat Larutan Penyangga basa dengan cara mencampurkan 30 mL larutan NH3 

0,5 M dengan 30 mL larutan NH4Cl 0,5 M! Mengaduk campuran tersebut, 

kemudian mengukur pHnya dengan indikator universal dan mencatatnya 

9. Mengisi 7 tabung masing-masing dengan 5 mL Larutan Penyangga yang dibuat di 

atas pada: 

a) Tabung 1 ditambah 0,5 mL HCl 0,1 M 

b) Tabung 2 ditambah 1 mL HCl 0,1 M 

c) Tabung 3 ditambah 1,5 mL HCl 0,1 M 

d) Tabung 4 ditambah 0,5 mL NaOH 0,1 M 

e) Tabung 5 ditambah 1 mL NaOH 0,1 M 

f) Tabung 6 ditambah 1,5 mL NaOH 0,1 M 

g) Tabung 7 ditambah 10 mL aquades 

Pada masing-masing tabung diukur pHnya dengan indikator universal dan dicatat 

10. Dengan cara yang sama seperti pada percobaan 3 dan mengganti Larutan 

Penyangga dengan 5 mL NaCl 0,1 M 

I. Hasil Pengamatan 
No. Larutan pH mula-mula pH setelah dicampur 

1. 
5 mL Larutan Penyangga 3 

3 
0,5 mL HCl 0,1 M 1 

2. 
5 mL Larutan Penyangga 3 

3 
1 mL HCl 0,1 M 1 

3. 
5 mL Larutan Penyangga 3 

3 
1,5 mL HCl 0,1 M 1 

4. 
5 mL Larutan Penyangga 3 

3 
0,5 mL NaOH 0,1 M 13 
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5. 
5 mL Larutan Penyangga 3 

3 
1 mL NaOH 0,1 M 13 

6. 
5 mL Larutan Penyangga 3 

3 
1,5 mL NaOH 0,1 M 13 

7. 
5 mL Larutan Penyangga 3 

3 
10 mL aquades 7 

 

No. Larutan pH mula-mula pH setelah dicampur 

1. 
5 mL NaCl 0,1 M 7 

6 
0,5 mLHCl 0,1 M 1 

2. 
5 mL NaCl 0,1 M 7 

5 
1 mLHCl 0,1 M 1 

3. 
5 mL NaCl 0,1 M 7 

4 
1,5 mLHCl 0,1 M 1 

4. 
5 mL NaCl 0,1 M 7 

8 
0,5 mL NaOH 0,1 M 13 

5. 
5 mL NaCl 0,1 M 7 

9 
1 mL NaOH 0,1 M 13 

6. 
5 mL NaCl 0,1 M 7 

10 
1,5 mL NaOH 0,1 M 13 

7. 
5 mL NaCl 0,1 M 7 

7 
10 mL aquades 7 

J. Permasalahan 
4. Cara membedakan larutan yang bersifat Larutan Penyangga dan bukan Larutan 

Penyangga adalah dengan menghitung pHnya. 

5. Larutan Larutan Penyangga: campuran larutan pada tabel 1 

Larutan bukan Larutan Penyangga: campuran larutan pada tabel 2 

6. Simpulan: 

Larutan yang bersifat Larutan Penyangga jika ditambah sedikit asam atau sedikit 

basa tidak akan mengalami perubahan pH yang signifikan. Begitu juga dengan 

pengenceran. Namun, jika laruta tersebut bukan Larutan Penyangga maka pH 

larutan tersebut akan langsung berubah secara signifikan. Namun untuk 

pengenceran tidak merubah harga pH. 
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KISI KISI SOAL UJI COBA 

 

 

Materi Pokok  : Larutan Penyangga dan Hidrolisis 

Kelas/ Program : XI IPA 

Semester  : 2 

Standar Kompetensi : Memahami sifat-sifat larutan asam-basa, metode pengukuran, dan terapannya 

Alokasi Waktu : 2 x 60 menit 

Sekolah  : SMA Negeri 12 Semarang 

 

No. Materi Indikator 
Jenjang Soal 

Jumlah 
C1 C2 C3 

1. Definisi Larutan Penyangga Menjelaskan pengertian larutan 

penyangga 

1, 2 3, 4, 5  5 

Menjelaskan sifat-sifat larutan 

penyangga 

6, 7 8, 9, 10  5 

Menjelaskan komponen dan prinsip 

kerja larutan penyangga 

11 12, 13, 14, 15  5 

2 pH Larutan Penyangga Menghitung pH larutan penyangga 

asam 

  16, 17, 18 3 

Menghitung pH larutan penyangga 

basa 

  19, 20, 21 3 

Menghitung perubahan pH larutan 

penyangga karena penambahan sedikit 

asam atau basa 

  22, 23, 24 3 

3. Fungsi Larutan Penyangga Menentukan fungsi larutan penyangga 

dalam kehidupan sehari-hari 

25, 26 27, 28, 29  5 
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4. Definisi Hidrolisis Menentukan ciri-ciri beberapa jenis 

garam yang dapat terhidrolisis  

30, 31,  32, 33, 34  5 

  Membedakan garam yang terhidrolisis 

sebagian dan terhidrolisis total 

35 36, 37, 38, 39  5 

  Menentukan sifat garam yang 

terhidrolisis 

40 41, 42, 43  4 

5. pH Garam Hidrolisis Menentukan pH hidrolisis garam 44 45, 46  3 

  Menghitung pH hidrolisis garam   47, 48, 49, 50 4 

JUMLAH 12 25 13 50 

PERSENTASE (%) 24% 50% 26% 100% 

 

Jawaban  A = 12 

  B = 10 

  C = 12 

  D = 10 

  E = 6 

Jumlah      = 50 soal 
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN 

ALAM JURUSAN KIMIA 

 

PETUNJUK UMUM 

1. Tulislah terlebih dahulu nama, nomor absen, dan kelas Anda pada lembar 

jawab yang tersedia. 

2. Kerjakan pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

3. Bacalah soal dengan teliti sebelum Anda mengerjakan. 

4. Kerjakan terlebih dahulu soal yang Anda anggap mudah. 

5. Bacalah doa terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. 

PETUNJUK KHUSUS 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) 

pada lembar jawab! 

 

1. Larutan penyangga adalah….. 

a. Larutan yang mengandung asam kuat dan basa kuat 

b. Larutan yang pH-nya naik drastis  pada penambahan basa kuat meskipun 

ditambah sedikit 

c. Larutan yang pH-nya berubah sedikit karena penambahan sedikit 

asam, sedikit basa, dan tidak berubah jika di encerkan 

d. Larutan yang pH-nya turun drastis pada penambahan asam kuat meskipun 

ditambah sedikit 

e. Larutan yang mengandung basa lemah dan asam lemah 

2. Larutan penyangga asam terdiri dari…. 

a. Asam lemah dan basa konjugasinya 

b. Asam kuat dan basa lemah 

c. Asam kuat dan basa konjugasinya 

d. Asam kuat dan basa kuat 

e. Asam lemah dan asam konjugasinya 

3. Pernyataan berikut benar untuk suatu buffer, kecuali….. 

a. Campuran asam lemah dengan basa konjugasinya  

b. Campuran asam kuat dengan basa konjugasinya 

c. pH hampir tidak berubah jika ditambah sedikit asam kuat 

d. pH hampir tidak berubah jika ditambah sedikit basa kuat 

e. pH tidak berubah secara drastis jika diencerkan 

4. Adanya penambahan sedikit air ke dalam larutan penyangga akan 

menyebabkan… 

a. Bertambahnya pH dan pKa larutan 

b. Bertambahnya pH tapi pKa larutan tetap 

c. Berkurangnya pH tapi pKa larutan tetap 

d. Berkurangnya pH dan bertambahnya pKa larutan 

e. pH dan pKa larutan konstan 

5. Apabila ke dalam suatu larutan penyangga ditambahkan HCl maka akan 

terjadi…. 
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a. pH naik sedikit    d. pH naik drastis 

b. pH turun sedikit   e. pH turun drastis 

c. pH tetap atau tidak berubah  

6. Dibawah ini yang merupakan sifat larutan penyangga, kecuali…. 

a. pH hampir tidak berubah jika ditambahkan dengan sedikit asam 

b. pH tidak berubah dengan adanya pengenceran 

c. pH hampir tidak berubah jika ditambah dengan sedikit basa 

d. pH berubah jika ditambahkan asam yang berlebihan 

e. pH berubah dengan adanya pengenceran 

7. Buffer dianggap tidak berubah harga pH-nya jika…..

a. ditambah banyak asam   d. diencerkan 

b. ditambah banyak basa   e. dinaikkan konsentrasinya 

c. diubah komposisinya 

8. perhatikan data percobaan berikut. 

Larutan A B C 

pH awal 7 6 8 

Ditambah sedikit asam 4 5,99 7,98 

Ditambah sedikit basa 10 6,02 8,01 

Diantara pernyataan berikut yang benar adalah…. 

a. Larutan A, B, C adalah larutan penyangga 

b. Larutan A adalah larutan penyangga asam 

c. Larutan B dan C adalah larutan penyangga asam 

d. Larutan B saja yang merupakan larutan penyangga asam 

e. Larutan A, B, dan C bukan larutan penyangga 

9. Jika dalam larutan penyangga asam ditambahkan sedikit basa kuat, maka…. 

a. pH akan naik sedikit   d. pH akan turun drastis 

b. pH akan turun sedikit   e. pH tidak berubah 

c. pH akan naik drastis 

10. suatu larutan penyangga terbentuk dari asam lemah dan basa konjugasinya, 

maka penambahan NaOH akan menyebabkan keadaan berikut: 

1. pH relative tetap 

2. konsentrasi asam lemah berkurang 

3. konsentrasi basa konjugasi berkurang 

4. konsentrasi asam lemah bertambah 

5. konsentrasi basa konjugasi bertambah 

pernyataan yang benar adalah…. 

a. 1 saja     d. 1, 2, 5 

b. 1, 3, 4     e. 1, 2, 3 

c. 1, 4, 5 

11. Larutan penyangga dapat dibuat dengan pencampuran berikut, kecuali.... 

a. Asam lemah berlebih dan basa kuat 

b. Basa lemah dan garamnya 

c. Garam asam lemah berlebih dan asam kuat 

d. Asam lemah dan basa lemah 
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e. Basa lemah dan asam konjugasinya 

12. Campuran di bawah ini merupakan komponen larutan penyangga, kecuali.... 

a. NH4Cl dan NH3    d. NaOH dan NaHCO3 

b. CH3COONa dan CH3COOH  e. NaOH dan HCl 

c. CH3COOH dan NaOH 

13. Campuran larutan berikut ini yang membentuk larutan penyangga adalah.... 

a. 50 mL CH3COOH 0,2 M dan 50 mL NaOH 0,1 M 

b. 50 mL CH3COOH 0,2 M dan 100 mL NaOH 0,1 M 

c. 50 mL HCl 0,2 M dan 100 mL NH3(aq) 0,1 M 

d. 50 mL HCl 0,2 M dan 50 mL NH3(aq) 0,1 M 

e. 50 mL HCl 0,2 M dan 50 mL NaOH 0,1 M 

14. Tiga tabung reaksi masing-masing mengandung campuran berikut. 

Tabung 1 : 5 ml larutan NH3 0.01 M dengan 5 ml larutan NH4Cl 0.01 M 

Tabung 2 : 5 ml larutan NH3 0.01 M dengan 5 ml larutan NaOH 0.01 M 

Tabung 3 : 5 ml larutan NH3 0.01 M dengan 5 ml larutan HCl 0.01 M 

Tabung yang berisi larutan penyangga adalah…. 

a. Tabung 1    d. Tabung 1 dan tabung 2 

b. Tabung 2    e. Tabung 1 dan tabung 3 

c. Tabung 3 

15. NH4OH dapat membentuk larutan penyangga dengan senyawa-senyawa 

berikut, kecuali…… 

a. NH4Cl     d. NaOH 

b. (NH4)2SO4    e. H2SO4 

c. HCl 

16. pH larutan penyangga yang diperoleh dari pencampuran 0,1 mol HF dengan 

0,1 mol garamnya adalah.... (Ka HF= 6,8 x 10
-4

 mol/L) 

a. 2.17     d. 3.83 

b. 2.86     e. 4.83 

c. 3.17    

17. Ke dalam 100 mL larutan asam asetat Ka= 10
-5

 dimasukkan 100 mL larutan 

NaOH 0,2 M ternyata dihasilkan larutan penyangga dengan pH = 5. Berapakah 

molaritas asam asetat pada awalnya.... 

a. 0,8 M     d. 0,2 M 

b. 0,4 M     e. 0,1 M 

c. 0,3 M    

18. 100 mL larutan HCOOH 0.8 M dicampur dengan 50 mL larutan NaOH 1.2 M. 

jika Ka HCOOH 10
-4

, maka pH campuran tersebut adalah….. 

a. 9 + log 3.3    d. 5 – log 3.3 

b. 9      e. 4 – log 3.3 

c. 5 

19. Suatu larutan penyangga mengandung 0.05 mol basa lemah misalkan B, dan 

0.5 mol asam konjugasi BH
+
. Bila Kb basa lemah tersebut adalah 1. 10

-5
, maka 

pH larutan tersebut adalah 
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a. 8      d. 9 

b. 6      e. 10 

c. 7-log  2.5 

20. Banyaknya amonium klorida padat (Mr=53,5) yang harus dimasukkan ke 

dalam 100 mL larutan amonium hidroksida 0,5 M (Kb=10
-5

) agar diperoleh 

larutan dengan pH = 8 adalah . . . . . 

a. 16,25 g     d. 26,75 g 

b. 18,50 g      e. 53,50 g 

c. 20,75 g 

21. Agar terbentuk larutan penyangga dengan pH = 9 + log 2, maka 100 mL 

larutan NH4OH 0.3 M (Kb = 1. 10
-5

) harus dicampur dengan larutan NH4Cl 0.2 

M sebanyak…… 

a. 200 mL     d. 75 mL 

b. 150 mL     e. 50 mL 

c. 100 mL 

22. Suatu campuran 1500 mL larutan CH3COOH 0,2 M dan 1500 mL larutan 

CH3COONa 0,2 M (Ka=1,8x10
-5

). pH larutan setelah ditambah 20 mL NaOH 

0,05 M adalah . . . . . 

a. 4,748     d. 9,736 

b. 3,745     e. 9,745 

c. 3,955 

23. 100 mL asam cuka 0,1 M dicampur dengan 100 mL natrium asetat 0,2 M 

(Ka=10
-5

). Jika pH larutan = 5, banyaknya HCl 0,1 M yang harus ditambah . . .

a. 50 mL 

b. 75 mL 

c. 100 mL 

d. 125 mL 

e. 150 mL 

24. Ke dalam 100 mL CH3COOH 0.2 M dimasukkan  100 mL CH3COONa 0.3 M 

(Ka = 10
-5

). Perubahan pH larutan setelah ditambah 50 mL HCl 0.2 M 

adalah….. 

a. 4.83 menjadi 5.17   d. 4.83 menjadi 5 

b. 5.17 menjadi 5    e. 5.17 menjadi 4.83 

c. 5 menjadi 4.83 

25. Aplikasi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai 

berikut, kecuali….. 

a. Fotografi     d. Zat warna 

b. Industri kulit    e. Obat-obatan  

c. Pembersih pakaian 

 

26. Fungsi buffer dalam darah adalah mempertahankan……

a. derajat keasaman darah 

b. fibrinogen darah 
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c. kadar Hb darah 

d. sel darah putih dalam darah 

e. sel darah merah dalam darah 

27. Apabila karena suatu sebab darah kemasukkan senyawa yang bersifat asam, 

maka ion H
+
 dari zat tersebut bereaksi dengan…. 

a. H2O     d. H2CO3 

b. OH
-
     e. CO3

2-
 

c. HCO3
-
 

28. Larutan penyangga yang berfungsi menjaga cairan tubuh agar ekskresi ion H
+
 

pada ginjal tidak terganggu adalah….. 

a. H2CO3 / CO3
2-

    d. H2O / OH
-
 

b. H2CO3 / HCO3
- 

   e. H2O / H3O
+
 

c. H2PO4
-
 / HPO4

2-
 

29. Darah manusia memiliki pH yang konstan yaitu mendekati 7.4 meskipunzat-zat 

yang bersifat asam atau basa terus menerus masuk ke dalam darah. Hal ini 

disebabkan dalam darah manusia terdapat kesetimbangan…. 

a. H2CO3  2H
+
 + CO3

2-
   d. H2O  2H

+
 + OH

-
 

b. H2CO3  H
+
 + HCO3

-
   e. H

+
 + H2O  H3O

+
 

c. H2PO4
-
  3H

+
 + PO4

2-
 

30. Pernyataan yang benar tentang hidrolisis garam adalah . . . . . 

a. garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat 

b. garam dengan harga Ka sama dengan Kb 

c. reaksi kation atau anion dari suatu garam dengan air 

d. kation yang terhidrolisis akan menghasilkan ion H
+
 

e. anion yang terhidrolisis akan menghasilkan ion OH
-
 

31. Campuran asam basa berikut yang dapat terhidrolisis dalam air, kecuali….. 

a. Asam kuat dan basa kuat  d. Asam lemah dan Basa lemah  

b. Asam kuat dan basa lemah  e. Asam kuat dan Basa lemah 

c. Asam lemah dan basa kuat 

32. Garam-garam di bawah ini dapat terhidrolisis dalam air, kecuali.... 

a. (NH4)2SO4    d. CH3COONa 

b. NaF     e. NH4Cl 

c. NaCl    

33. Campuran asam basa berikut ini yang akan membentuk garam basa adalah.... 

a. NH4OH dan HCl   d. NH4OH dan H2SO4 

b. NaOH dan HCl    e. NH4OH dan HCl 

c. NaOH dan CH3COOH    

34. Garam yang dalam air dapat terhidrolisis membentuk larutan dengan pH lebih 

kecil dari 7 adalah.... 

a. NaCl     d. CH3COONa 

b. Na2CO3     e. NH4Cl 

c. NaNO3   
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35. Campuran asam basa berikut yang dapat terhidrolisis total adalah.... 

a. Asam kuat dan basa kuat  d. Asam lemah dan Basa lemah  

b. Asam kuat dan basa lemah  e. Asam kuat dan Basa lemah 

c. Asam lemah dan basa kuat 

36. Diantara senyawa tersebut di bawah ini yang dapat terhidrolisis total adalah.... 

a. CH3COONa    d. NaHCO3 

b. NH4Cl     e. (NH4)2SO4 

c. CH3COONH4   

37. Diantara senyawa tersebut di bawah ini yang dapat terhidrolisis sebagian 

adalah.... 

a. NaCl      d. KCl 

b. NH4Cl     e. Na2SO4 

c. CH3COONH4 

38. Perhatikan garam-garam berikut. 

1. K2CO3 

2. NH4NO3 

3. Na3PO4 

4. NaCl 

Garam di atas yang akan mengalami hidrolisis parsial adalah . . . . . 

a. Semua 

b. 1, 2, 3 

c. 1 dan 3 

d. 2 dan 4 

e. 4 saja 

39. Ion berikut yang tidak mengalami hidrolisis adalah . . . . . 

a. CN
-
 

b. Na
+
 

c. CO3
2-

 

d. NH4
+
 

e. CH3COO
-
 

40. Campuran asam basa berikut ini yang akan bersifat basa adalah.... 

a. NH4OH dan HCl 

b. NaOH dan HCl  

c. NH4OH dan H2SO4 

d. NaOH dan CH3COOH 

e. NH4OH dan HCl 

 

 

 

 

41. Perhatikan tabel berikut. 

No. 
Jenis 

larutan 

Warna 

Awal Lakmus merah Lakmus biru 

1. NaCl Merah Merah Biru 
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2. NH4Cl Merah Merah Merah 

3. KCN Biru Biru Biru 

4. CH3COONa Biru Biru Biru 

Garam di atas yang bersifat basa adalah . . . . . 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 4 saja 

d. 1 dan 4 

e. 3 dan 4 

42. Apabila 100 mL larutan NaOH 0.2 M direaksikan dengan 400 mL larutan HCN 

0.05 M, maka akan terbentuk larutan garam yang bersifat….. 

a. Basa yang terhidrolisis total 

b. Basa yang terhidrolisis sebagian 

c. Asam yang terhidrolisis total 

d. Asam yang terhidrolisis sebagian 

e. Asam yang tidak terhidrolisis 

43. Dari campuran dibawah ini yang menghasilkan garam terhidrolisis sebagian 

dan bersifat basa adalah…. 

a. 100 mL HCl 0.5 M dengan 100 mL NaOH 0.5 M 

b. 100 mL HCOOH 0.5 M dengan 100 mL NH3 0.5 M 

c. 100 mL HCOOH 0.5 M dengan 100 mL NaOH 0.5 M 

d. 100 mL NH3 0.5 M dengan 50 mL CH3COOH 0.5 M 

e. 100 mL NH3 0.5 M dengan 50 mL CH3COOH 0.5 M 

44. pH garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah dapat dicari 

menggunakan rumus . . . . . 

a. H
+
 =  . M 

b. H+
 =  . Ka 

c. H
+
 =  . M 

d. OH
-
 =  . M 

e. OH
-
 =  . M 

45. Larutan garam berikut yang mempunyai pH lebih kecil dari 7 adalah . . . . . 

a. alumunium karbonat 

b. feri klorida 

c. amonium pospat 

d. natrium sulfide 

e. kalium asetat 
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46. Pernyataan yang benar tentang larutan garam yang terjadi dari campuran 

NH4OH dan HCl dengan jumlah mol yang sama adalah . . . . . 

a. pH < 7 

b. pOH < pH 

c. pH = 7 

d. pH > pOH 

e. pH > 7  

47. Sebanyak 4,1 gram garam natrium asetat (Mr=82) dilarutkan dalam air hingga 

volume larutan 500 mL. Jika Ka asam asetat adalah 10
-5

 maka pH larutan . . . . . 

a. 8 +log 5 b. 9 + log 6 c. 8 –log 5 d. 9 – log 6 e. 5 +log 8

48. X gram NH4Cl (Mr=53,5) dilarutkan dalam 250 mL larutan sehingga pH=5. 

Harga X adalah . . . . . (Kb=10
-5

)  

a. 2,320 g 

b. 2,350 g 

c. 3,125 g 

d. 2,140 g 

e. 1,3375 g 

49. Jika Ka CH3COOH = Kb NH4OH = 10
-5

, maka pH larutan CH3COONH4 0,4 M 

adalah………. 

 

a. 4 

b. 5 

c. 6 

d. 7 

e. 8 

50. Pada titrasi 50 mL CH3COOH 0,1 M dengan NaOH 0,1 M, titik akhir terjadi 

setelah penambahan 50 mL NaOH (Kh=5x10
-10

). pH pada titik akhir titrasi 

adalah . . . . . 

a. 5-log 8 

b. 5+log 8 

c. 6-log 5 

d. 8+log 5 

e. 8-log 5 
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Uji Reliabilitas Soal Uji Coba 

 

 
 

         

          

          

          

          Keterangan : k : Banyaknya butir soal 

     

 

M : Rata-rata skor total 

      

 

Vt : Varians total 

      

          

 

Kriteria 
       

 

Apabila r11 > r tabel, maka instrumen tersebut reliabel. 
   

 

Pada α = 5% dengan n (jumlah siswa) = 32 diperoleh r 

tabel =0.355 
  

          

 

k 50 

       

 

M 30.094 

       

 

Vt 34.539 

       

 

r11 0.666 

       

          

  

Karena r11 > rtabel, maka instrument tersebut 

reliabel. 
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KISI KISI SOAL PRE-TEST DAN POST-TEST 

 

 

Materi Pokok  : Larutan Penyangga dan Hidrolisis 

Kelas/ Program : XI IPA 

Semester  : 2 

Standar Kompetensi : Memahami sifat-sifat larutan asam-basa, metode pengukuran, dan terapannya 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Sekolah  : SMA Negeri 12 Semarang 

 

No. Materi Indikator 
Jenjang Soal 

Jumlah 
C1 C2 C3 

1. Definisi Larutan Penyangga Menjelaskan pengertian larutan 

penyangga 

1 2,3,4  4 

Menjelaskan sifat-sifat larutan 

penyangga 

5,6 7,8  4 

Menjelaskan komponen dan prinsip 

kerja larutan penyangga 

 9,10,11,12  4 

2 pH Larutan Penyangga Menghitung pH larutan penyangga 

asam 

  13 1 

Menghitung pH larutan penyangga 

basa 

  14,15 2 

Menghitung perubahan pH larutan 

penyangga karena penambahan sedikit 

asam atau basa 

  16 1 

3. Fungsi Larutan Penyangga Menentukan fungsi larutan penyangga 

dalam kehidupan sehari-hari 

17,18  19  3 
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4. Definisi Hidrolisis Menentukan ciri-ciri beberapa jenis 

garam yang dapat terhidrolisis  

 20,21  2 

  Membedakan garam yang terhidrolisis 

sebagian dan terhidrolisis total 

22 23  2 

  Menentukan sifat garam yang 

terhidrolisis 

24 25,26  3 

5. pH Garam Hidrolisis Menentukan pH hidrolisis garam 27 28  2 

  Menghitung pH hidrolisis garam   29,30 2 

JUMLAH 8 16 6 30 

PERSENTASE (%) 27% 53% 20% 100% 
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 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

                         UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

                         FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN 

ALAM 

JURUSAN KIMIA 

 

 PETUNJUK UMUM 

1. Tulislah terlebih dahulu nama, nomor absen, dan kelas Anda pada lembar 

jawab yang tersedia. 

2. Kerjakan pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

3. Bacalah soal dengan teliti sebelum Anda mengerjakan. 

4. Kerjakan terlebih dahulu soal yang Anda anggap mudah. 

5. Bacalah doa terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. 

PETUNJUK KHUSUS 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) 

pada lembar jawab! 

Jawablah soal yang dicetak tebal dengan menuliskan alasannya 

 

1. Larutan penyangga asam terdiri dari…. 

a. Asam lemah dan basa konjugasinya 

b. Asam kuat dan basa lemah 

c. Asam kuat dan basa konjugasinya 

d. Asam kuat dan basa kuat 

e. Asam lemah dan asam konjugasinya 

2. Pernyataan berikut benar untuk suatu buffer, kecuali….. 
a. Campuran asam lemah dengan basa konjugasinya  

b. Campuran asam kuat dengan basa konjugasinya 

c. pH hampir tidak berubah jika ditambah sedikit asam kuat 

d. pH hampir tidak berubah jika ditambah sedikit basa kuat 

e. pH tidak berubah secara drastis jika diencerkan 

3. Adanya penambahan sedikit air ke dalam larutan penyangga akan 

menyebabkan… 

a. Bertambahnya pH dan pKa larutan 

b. Bertambahnya pH tapi pKa larutan tetap 

c. Berkurangnya pH tapi pKa larutan tetap 

d. Berkurangnya pH dan bertambahnya pKa larutan 

e. pH dan pKa larutan konstan 

4. Apabila ke dalam suatu larutan penyangga ditambahkan HCl maka akan 

terjadi…. 

a. pH naik sedikit    d. pH naik drastis 

b. pH turun sedikit   e. pH turun drastis 

c. pH tetap atau tidak berubah  

5. Dibawah ini yang merupakan sifat larutan penyangga, kecuali…. 

a. pH hampir tidak berubah jika ditambahkan dengan sedikit asam 

b. pH tidak berubah dengan adanya pengenceran 

c. pH hampir tidak berubah jika ditambah dengan sedikit basa 

d. pH berubah jika ditambahkan asam yang berlebihan 
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e. pH berubah dengan adanya pengenceran 

6. Buffer dianggap tidak berubah harga pH-nya jika…..

d. ditambah banyak asam   d. diencerkan 

e. ditambah banyak basa   e. dinaikkan konsentrasinya 

f. diubah komposisinya 

7. perhatikan data percobaan berikut. 

Larutan A B C 

pH awal 7 6 8 

Ditambah sedikit asam 4 5,99 7,98 

Ditambah sedikit basa 10 6,02 8,01 

Diantara pernyataan berikut yang benar adalah…. 

a. Larutan A, B, C adalah larutan penyangga 

b. Larutan A adalah larutan penyangga asam 

c. Larutan B dan C adalah larutan penyangga asam 

d. Larutan B saja yang merupakan larutan penyangga asam 

e. Larutan A, B, dan C bukan larutan penyangga 

8. Jika dalam larutan penyangga asam ditambahkan sedikit basa kuat, maka…. 

a. pH akan naik sedikit   d. pH akan turun drastis 

b. pH akan turun sedikit   e. pH tidak berubah 

c. pH akan naik drastis 

9. Campuran di bawah ini merupakan komponen larutan penyangga, kecuali.... 

d. NH4Cl dan NH3    d. NaOH dan NaHCO3 

e. CH3COONa dan CH3COOH  e. NaOH dan HCl 

f. CH3COOH dan NaOH 

10. Campuran larutan berikut ini yang membentuk larutan penyangga adalah.... 

a. 50 mL CH3COOH 0,2 M dan 50 mL NaOH 0,1 M 

b. 50 mL CH3COOH 0,2 M dan 100 mL NaOH 0,1 M 

c. 50 mL HCl 0,2 M dan 100 mL NH3(aq) 0,1 M 

d. 50 mL HCl 0,2 M dan 50 mL NH3(aq) 0,1 M 

e. 50 mL HCl 0,2 M dan 50 mL NaOH 0,1 M 

11. Tiga tabung reaksi masing-masing mengandung campuran berikut. 

Tabung 1 : 5 ml larutan NH3 0.01 M dengan 5 ml larutan NH4Cl 0.01 M 

Tabung 2 : 5 ml larutan NH3 0.01 M dengan 5 ml larutan NaOH 0.01 M 

Tabung 3 : 5 ml larutan NH3 0.01 M dengan 5 ml larutan HCl 0.01 M 

Tabung yang berisi larutan penyangga adalah…. 

a. Tabung 1    d. Tabung 1 dan tabung 2 

b. Tabung 2    e. Tabung 1 dan tabung 3 

c. Tabung 3 

12. NH4OH dapat membentuk larutan penyangga dengan senyawa-senyawa 

berikut, kecuali…… 

a. NH4Cl     d. NaOH 

b. (NH4)2SO4    e. H2SO4 

c. HCl 
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13. pH larutan penyangga yang diperoleh dari pencampuran 0,1 mol HF dengan 

0,1 mol garamnya adalah.... (Ka HF= 6,8 x 10
-4

 mol/L) 

a. 2.17     d. 3.83 

b. 2.86     e. 4.83 

c. 3.17      

14. Suatu larutan penyangga mengandung 0.05 mol basa lemah misalkan B, dan 

0.5 mol asam konjugasi BH
+
. Bila Kb basa lemah tersebut adalah 1. 10

-5
, maka 

pH larutan tersebut adalah 

a. 8      d. 9 

b. 6      e. 10 

c. 7-log  2.5 

15. Banyaknya amonium klorida padat (Mr=53,5) yang harus dimasukkan ke 

dalam 100 mL larutan amonium hidroksida 0,5 M (Kb=10
-5

) agar diperoleh 

larutan dengan pH = 8 adalah . . . . . 

a. 16,25 g     d. 26,75 g 

b. 18,50 g      e. 53,50 g 

c. 20,75 g 

16. 100 mL asam cuka 0,1 M dicampur dengan 100 mL natrium asetat 0,2 M 

(Ka=10
-5

). Jika pH larutan = 5, banyaknya HCl 0,1 M yang harus 

ditambah . . .

a. 50 mL 

b. 75 mL 

c. 100 mL 

d. 125 mL 

e. 150 mL 

17. Aplikasi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai 

berikut, kecuali….. 

a. Fotografi     d. Zat warna 

b. Industri kulit    e. Obat-obatan  

c. Pembersih pakaian 

18. Fungsi buffer dalam darah adalah mempertahankan……

a. derajat keasaman darah 

b. fibrinogen darah 

c. kadar Hb darah 

d. sel darah putih dalam darah 

e. sel darah merah dalam darah 

19. Darah manusia memiliki pH yang konstan yaitu mendekati 7.4 meskipunzat-zat 

yang bersifat asam atau basa terus menerus masuk ke dalam darah. Hal ini 

disebabkan dalam darah manusia terdapat kesetimbangan…. 

a. H2CO3  2H
+
 + CO3

2-
   d. H2O  2H

+
 + OH

-
 

b. H2CO3  H
+
 + HCO3

-
   e. H

+
 + H2O  H3O

+
 

c. H2PO4
-
  3H

+
 + PO4

2-
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20. Garam-garam di bawah ini dapat terhidrolisis dalam air, kecuali.... 

a. (NH4)2SO4    d. CH3COONa 

b. NaF     e. NH4Cl 

c. NaCl    

21. Campuran asam basa berikut ini yang akan membentuk garam basa adalah.... 

a. NH4OH dan HCl   d. NH4OH dan H2SO4 

b. NaOH dan HCl    e. NH4OH dan HCl 

c. NaOH dan CH3COOH      

22. Campuran asam basa berikut yang dapat terhidrolisis total adalah.... 

a. Asam kuat dan basa kuat  d. Asam lemah dan Basa lemah  

b. Asam kuat dan basa lemah  e. Asam kuat dan Basa lemah 

c. Asam lemah dan basa kuat  

23. Diantara senyawa tersebut di bawah ini yang dapat terhidrolisis sebagian 

adalah.... 

a. NaCl      d. KCl 

b. NH4Cl     e. Na2SO4 

c. CH3COONH4 

24. Campuran asam basa berikut ini yang akan bersifat basa adalah.... 

a. NH4OH dan HCl 

b. NaOH dan HCl  

c. NH4OH dan H2SO4 

d. NaOH dan CH3COOH 

e. NH4OH dan HCl 

25. Perhatikan tabel berikut. 

No. Jenis larutan 
Warna 

Awal Lakmus merah Lakmus biru 

1. NaCl Merah Merah Biru 

2. NH4Cl Merah Merah Merah 

3. KCN Biru Biru Biru 

4. CH3COONa Biru Biru Biru 

Garam di atas yang bersifat basa adalah . . . . . 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 4 saja 

d. 1 dan 4 

e. 3 dan 4 

26. Dari campuran dibawah ini yang menghasilkan garam terhidrolisis sebagian 

dan bersifat basa adalah…. 

a. 100 mL HCl 0.5 M dengan 100 mL NaOH 0.5 M 

b. 100 mL HCOOH 0.5 M dengan 100 mL NH3 0.5 M 

c. 100 mL HCOOH 0.5 M dengan 100 mL NaOH 0.5 M 

d. 100 mL NH3 0.5 M dengan 50 mL CH3COOH 0.5 M 

e. 100 mL NH3 0.5 M dengan 50 mL CH3COOH 0.5 M 
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27. pH garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah dapat dicari 

menggunakan rumus . . . . . 

a. H
+
 =  . M 

b. H+
 =  . Ka 

c. H
+
 =  . M 

d. OH
-
 =  . M 

e. OH
-
 =  . M 

28. Larutan garam berikut yang mempunyai pH lebih kecil dari 7 adalah . . . . . 

a. alumunium karbonat 

b. feri klorida 

c. amonium pospat 

d. natrium sulfide 

e. kalium asetat 

29. X gram NH4Cl (Mr=53,5) dilarutkan dalam 250 mL larutan sehingga 

pH=5. Harga X adalah . . . . . (Kb=10
-5

)  

a. 2,320 g 

b. 2,350 g 

c. 3,125 g 

d. 2,140 g 

e. 1,3375 g 

30. Pada titrasi 50 mL CH3COOH 0,1 M dengan NaOH 0,1 M, titik akhir 

terjadi setelah penambahan 50 mL NaOH (Kh=5x10
-10

). pH pada titik 

akhir titrasi adalah . . . . . 

a. 5-log 8 

b. 5+log 8 

c. 6-log 5 

d. 8+log 5 

e. 8-log 5 
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Data Nilai Pretest dan Postest Kelompok Eksperimen 

dan Kelompok Kontrol 

No Abs 

Kelas 

   XI-IPA 1 (Eksperimen) XI-IPA 3 (Kontrol) 

   Pretest Postest Pretest Posttest 

   1 37 57 23 80 

   2 37 77 33 73 

   3 33 93 20 80 

   4 37 83 23 63 

   5 43 93 30 83 

   6 37 77 23 80 

   7 43 87 27 67 

   8 47 90 23 83 

   9 50 90 53 67 

   10 47 83 20 70 

   11 50 87 30 83 

   12 37 77 33 83 

   13 37 85 27 63 

   14 47 87 30 57 

   15 47 97 47 77 

   16 43 97 30 83 

   17 40 77 33 77 

   18 40 60 33 73 

   19 40 77 23 83 

   20 33 77 27 77 

   21 30 90 27 73 

   22 33 87 33 73 

   23 43 90 40 80 

   24 43 87 27 63 

   25 43 87 43 80 

   26 40 77 37 83 

   27 40 77 33 80 

   28 27 93 27 83 

   29 27 70 30 77 

   30 33 73 47 70 

   31 33 90     

   Σ 1217 2572 932 2264 

   X 39.2580645 82.9677419 31.0666667 75.4666667 

   ni 30 31 31 30 

    

 

Lampiran 19 
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UJI NORMALITAS NILAI PRETEST XI IPA 1 

       

 

   
H : Data berdistribusi normal 

     
A : Data tidak berdistribusi normal 

     

           

Pengujian Hipotesis 
   

Kriteria yang 

digunakan :  

Menggunakan rumus : 
   

Ho diterima jika χ2
 < χ2

 

tabel  

   

 

     

        

        

        
Pengujian Hipotesis 

       

           
Nilai 

Maksimal 
= 

 
50 

 
Panjang Kelas = 4 

Nilai 

Minimal 
= 

 
27 

 
Rata-rata = 39.26 

Rentang = 
 

23 
 

Simpangan Baku = 6.24 

Banyak 

Kelas 
= 

 
6 

 
n = 31 

Kelas 

Interval 

Batas Bawah Nilai Z untuk Peluang Luas 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Kelas Tengah Batas Bawah Untuk Z Untuk Z Ei 

26.5 -2.04 0.4795 

27 - 30 30.5 28.5 -1.40 0.4196 0.060 1.86 3 0.71 

31 - 34 34.5 32.5 -0.76 0.2769 0.143 4.42 5 0.08 

35 - 38 38.5 36.5 -0.12 0.0483 0.229 7.09 6 0.17 

39 - 42 42.5 40.5 0.52 0.1982 0.150 4.65 5 0.03 

43 - 46 46.5 44.5 1.16 0.3769 0.179 5.54 6 0.04 

47 - 50 50.5 48.5 1.80 0.4641 0.087 2.70 6 4.02 

           
                χ² = 5.04 

        
 

31 
 

χ2
 (1-

α)(k-3) 
7.81    

        

 χ2
 hitung  5.04        

   

 

 

  

   

  

    

           

          
   

5.04 
 

7.81 
    

 
Karena χ²(hitung) < χ² (tabel), maka data tersebut berdistribusi normal 

  
 

 

Lampiran 20 
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UJI NORMALITAS NILAI PRETEST XI IPA 3 

           
H : Data berdistribusi normal 

     
A : Data tidak berdistribusi normal 

     

           

Pengujian Hipotesis 
   

Kriteria yang 

digunakan :  

Menggunakan rumus : 
   

Ho diterima jika χ2
 < χ2

 

tabel  

           

   

 

    

       

       
Pengujian Hipotesis 

       

           
Nilai 

Maksimal 
= 

 
53 

 
Panjang Kelas = 6 

Nilai Minimal = 
 

20 
 

Rata-rata = 31.07 

Rentang = 
 

33 
 

Simpangan Baku = 8.19 

Banyak Kelas = 
 

6 
 

n = 31 

Kelas Interval 
Batas Bawah Nilai Z untuk Peluang Luas 

Ei Oi 
(Oi-Ei)² 

Kelas Tengah Batas Bawah Untuk Z Untuk Z Ei 

19.5 -1.41 0.4211 

20 - 25 25.5 22.5 -0.68 0.2517 0.169 5.25 7 0.58 

26 - 31 31.5 28.5 0.05 0.0211 0.231 7.15 11 2.07 

32 - 37 37.5 34.5 0.79 0.2840 0.263 8.15 7 0.16 

38 - 43 43.5 40.5 1.52 0.4356 0.152 4.70 2 1.55 

44 - 49 49.5 46.5 2.25 0.4878 0.052 1.62 2 0.09 

50 - 55 55.5 52.5 2.98 0.4986 0.011 0.33 1 1.33 

           
                χ² = 5.79 

        
 

30 
 

χ2
 (1-α)(k-3) 7.81    

        

 χ2
 hitung  5.79        

   

 

 
 

 

   

  

    

 

 

 

 

                           5.79 
 

7.81 
 

Karena χ²(hitung) < χ² (tabel), maka data tersebut berdistribusi normal 

Lampiran 20 
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UJI KESAMAAN DUA VARIANS DATA HASIL PRE TEST 

ANTARA KELAS EKSPERIMEN  DAN KELAS KONTROL 

Hipotesis 
       

H0 : σeksperimen  =  σkontrol 

Ha : σeksperimen ≠ σkontrol 

        
Uji Hipotesis 

   
  

  
untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

    
 

  
       

        

        

        
Kriteria: 

       
Ho  diterima apabila F0,975(nb-1);(nk-1) ≤ F (hitung) ≤ F0,025(nb-1);(nk-1)    

        
Dari data diperoleh: 

      
Sumber  Kelompok Kelompok 

 
 Variasi  Eksperimen Kontrol 

 
Jumlah  959 1184  

n 31 30  
Mean 30.94 39.47  

Varians (S
2
) 60.5284 43.1649  

Standar deviasi (S)  7.78 6.57 
 

        
Berdasarkan rumus di atas diperoleh:  

     

F : 
60.53 

= 1.402     
43.16 

    

        
Pada α = 5% dengan : 

     
dk pembilang : nb-1  = 30 

    
dk penyebut : nk-1  = 29 

    
F (0.025)(30:29) = 2.092  
F (0.975)(30:29) = 0.480  
 

Kesimpulan 
 

 
  

    

        

        

        

        

 
0.480 1.402 2.092 

   

        

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui F(0,975)(30:29) ≤ F(hitung) ≤ F (0,025)(30:29), maka Ho diterima. Karena F berada pada daerah 

penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok mempunyai varians yang tidak berbeda. 

 

 

terkecilVarians

terbesarVarians
F =

Lampiran 21 
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Uji Ketuntasan Belajar Kelompok Eksperimen  

Hipotesis 

H : µ < 76 (belum mencapai ketuntasan belajar) 

A : µ ≥ 76 (sudah mencapai ketuntasan belajar) 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan 

 

 

Kriteria yang digunakan  

Ha diterima jika t > t(1-α)(n-1) 

Dari data diperoleh 

Sumber variasi Nilai 

Jumlah 932 

n 31 

x 31.066667 

Varians (s
2
) 67.029885 

Standar Deviasi (s) 8.1871781 

t  = 

x - µ 

= 

31.06667 - 76 

 

 

s 

 

8.187178 
 

31 31 

= -30.5573 

Untuk α = 5% dengan dk = 30 diperoleh t(1-α)(n-1) = 2.039513 

 

 

Daerah penerimaan Ho 

-30.5573 2.039513 

Karena t berada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar kelompok eksperimen  sebelum perlakuan lebih kecil sama dengan 76 

atau dapat dikatakan belum mencapai ketuntasan maksimal 

n

S

x
t 0µ−

=

Lampiran 22 
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Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal Kelompok Eksperimen  

Tuntas jika  % ≥ 85% 

Tidak tuntas jika % < 85% 

% 
= 

Jumlah siswa dengan nilai ≥ 76   
X 100% 

Jumlah siswa 

= 
0 

X 100% 
31 

= 0.00 % 

Karena persentase ketuntasan belajar kurang dari 85% maka kelas eksperimen 

belum mencapai ketuntasan belajar klasikal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

132 

 

Uji Ketuntasan Belajar Kelompok Kontrol 

Hipotesis 

H : µ < 76 (belum mencapai ketuntasan belajar) 

A : µ ≥ 76 (sudah mencapai ketuntasan belajar) 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan 

 

 

Kriteria yang digunakan  

Ha diterima jika t > t(1-α)(n-1) 

Dari data diperoleh 

Sumber variasi Nilai 

Jumlah 1217 

n 30 

x 39.258065 

Varians (s
2
) 38.997849 

Standar Deviasi (s) 6.2448258 

t  = 

x - µ 

= 

39.25806 - 76 

 

s 
 

 

 

6.244826 

n 30 

= -32.2257 

Untuk α = 5% dengan dk = 29 diperoleh t(1-α)(n-1) = 2.04523 

 

 

Daerah penerimaan Ho 

-32.2257 2.04523 

Karena t berada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar kelompok kontrol sebelum perlakuan lebih kecil sama dengan 76 atau 

dapat dikatakan belum mencapai ketuntasan maksimal 

n

S

x
t 0µ−

=

Lampiran 22 
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Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal Kelompok 

Kontrol 

Tuntas jika  % ≥ 85% 

Tidak tuntas jika % < 85% 

% 
= 

Jumlah siswa dengan nilai ≥ 76   
X 100% 

Jumlah siswa 

= 
0 

X 100% 
30 

= 0.00 % 

Karena persentase ketuntasan belajar kurang dari 85% maka kelas kontrol belum 

mencapai ketuntasan klasikal 
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UJI NORMALITAS NILAI POSTTEST XI IPA 1 

           
H : Data berdistribusi normal 

     
A : Data tidak berdistribusi normal 

     

           
Pengujian Hipotesis 

   
Kriteria yang digunakan : 

 
Menggunakan rumus : 

   Ho diterima jika χ2
 < χ2

 tabel  

   

 

    

       

       
Pengujian Hipotesis 

       

           
Nilai 

Maksimal 
= 

 
97 

 
Panjang Kelas = 7 

Nilai 

Minimal 
= 

 
57 

 
Rata-rata = 81.90 

Rentang = 
 

40 
 

Simpangan Baku = 10.02 

Banyak 

Kelas 
= 

 
6 

 
n = 31 

                      

Kelas 

Interval 

Batas Bawah Nilai Z untuk Peluang Luas 
Ei Oi 

(Oi-
Ei)² 

Kelas Tengah 
Batas 

Bawah 
Untuk Z Untuk Z Ei 

56.5 -2.53 0.4944 

57 - 63 63.5 60 -1.84 0.4669 0.028 0.85 2 1.54 

64 - 70 70.5 67 -1.14 0.3724 0.094 2.93 1 1.27 

71 - 77 77.5 74 -0.44 0.1698 0.203 6.28 9 1.18 

78 - 84 84.5 81 0.26 0.1022 0.068 2.09 3 0.39 

85 - 91 91.5 88 0.96 0.3309 0.229 7.09 11 2.16 

92 - 98 98.5 95 1.66 0.4512 0.120 3.73 5 0.43 

           
                χ² = 6.97 

        
 

31 
 

χ2
 (1-

α)(k-3) 
7.81    

        

 χ2
 hitung  6.97        

   

 

 

  

   

  

    

           

          
 

    
6.97 7.81 

    

 
Karena χ²(hitung) < χ² (tabel), maka data tersebut berdistribusi normal 

  

Lampiran 23 
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UJI NORMALITAS NILAI POSTTEST XI IPA 3 

           
H : Data berdistribusi normal 

     
A : Data tidak berdistribusi normal 

     

           
Pengujian Hipotesis 

   
Kriteria yang digunakan : 

 
Menggunakan rumus : 

   Ho diterima jika χ2
 < χ2

 tabel  

   

 

       

   
 

    

       
Pengujian Hipotesis 

       

           
Nilai 

Maksimal 
= 

 
83 

 
Panjang Kelas = 5 

Nilai 

Minimal 
= 

 
57 

 
Rata-rata = 76.17 

Rentang = 
 

26 
 

Simpangan Baku = 7.27 

Banyak 

Kelas 
= 

 
6 

 
n = 30 

                      

Kelas 

Interval 

Batas Bawah Nilai Z untuk Peluang Luas 
Ei Oi 

(Oi-
Ei)² 

Kelas Tengah 
Batas 

Bawah 
Untuk Z Untuk Z Ei 

56.5 -2.71 0.4966 

57 - 61 61.5 59 -2.02 0.4782 0.018 0.55 1 0.36 

62 - 66 66.5 64 -1.33 0.4082 0.070 2.10 3 0.39 

67 - 71 71.5 69 -0.64 0.2395 0.169 5.06 4 0.22 

72 - 76 76.5 74 0.05 0.0183 0.221 6.64 4 1.05 

77 - 81 81.5 79 0.73 0.2684 0.250 7.50 10 0.83 

82 - 86 86.5 84 1.42 0.4224 0.154 4.62 8 2.47 

           
                χ² = 5.32 

        
 

30 
 

χ2
 (1-

α)(k-3) 
7.81    

        

 χ2
 hitung  5.32        

   

 

 

  

   

  

    

           

          
 

   
5.32 

 
7.81 

    

 
Karena χ²(hitung) < χ² (tabel), maka data tersebut berdistribusi normal 

  

Lampiran 23 
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UJI KESAMAAN DUA VARIANS DATA HASIL POST TEST 

ANTARA KELAS EKSPERIMEN  DAN KELAS KONTROL 

       
Hipotesis 

      
H0 : σeksperimen  =  σkontrol 

Ha : σeksperimen ≠ σkontrol 

       
Uji Hipotesis 

   
  

 
untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

    
 

  
    

     

     

     
Kriteria: 

    
Ho  diterima apabila F0,975(nb-1);(nk-1) ≤ F (hitung) ≤ F0,025(nb-1);(nk-1)     

        
Dari data diperoleh: 

      
Sumber  Kelompok Kelompok 

 
 Variasi  Eksperimen Kontrol 

 
Jumlah  2572 2264  

n 31 30  
Mean 82.87 75.47  

Varians (S
2
) 102.0100 52.8529  

Standar deviasi (S)  10.1 7.27 
 

        
Berdasarkan rumus di atas diperoleh:  

     

F : 
102.01 

= 1.930  
52.85 

 

     
Pada α = 5% dengan : 

     
dk pembilang : nb-1  = 30 

 
dk penyebut : nk-1  = 29 

 
F (0.025)(30:29) = 2.092 

F (0.975)(30:29) = 0.480 

 

Kesimpulan 
 

 
  

 

     

     

     

     

 
0.480 1.930 2.092 

    

     
Berdasarkan hasil perhitungan diketahui F(0,975)(30:29) ≤ F(hitung) ≤ F (0,025)(30:29), maka Ho diterima. Karena 

F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok mempunyai 

varians yang tidak berbeda. 

 

 

terkecilVarians

terbesarVarians
F =

Lampiran 24 
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                          UJI PERBEDAAN RATA-RATA DUA PIHAK NILAI POST-TEST                                                                         

                                     KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

Hipotesis 

H0 : µeksperimen  =  µkontrol 

Ha : µeksperimen ≠ µkontrol 

Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

 

 

dimana 

 

 

Kriteria pengujian Ho, yaitu Ho diterima jika -t(0,975)(n1+n2-2) ≤ thitung ≤ t(0,975)(n1+n2-2) 

Dari data diperoleh 

Sumber variasi XI IPA 1 XI IPA 3 

Σ 2570 2264 

n 31 30 

x 82.9032 75.4667 

Varians (s
2
) 100.42 52.8529 

s 10.0212 7.2700 

 

 

s = 
30 x 100.4237 + 29 x 52.8529 

31 + 30 - 2 

= 8.777324191  

 

t = 

 

82.9032 
 

-   75.4667 

= 3.30816 

8.777324191 
1 + 1 

31 
 

30 

Pada a = 5% dengan dk = 31 + 30 - 2 = 59 diperoleh t(0.975)(59) =  2.001 

Pada a = 5% dengan dk = 31 + 30 - 2 = 59 diperoleh - t(0.975)(59) =  

-

2.001 

 

 

-2.001 2.001 3.308 

Karena thitung > t(0.975) (69) maka kriteria pengujian Ho ditolak, dengan demikian ada perbedaan antara hasil belajar 

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol 

21 n

1

n

1
 s

xx
 t 21

+

−
=

( ) ( )
2nn

1n1n
  s

21

2

22

2

11

−+

−+−
=

ss

Lampiran 25 



 

138 

 
 

                          UJI PERBEDAAN RATA-RATA SATU PIHAK KANAN NILAI POST-TEST                 

                                     KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

Hipotesis 

H0 : µeksperimen ≤ µkontrol 

Ha : µeksperimen > µkontrol 

Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

 

 

dimana 

 

 

Kriteria pengujian Ho, yaitu Ho diterima jika  thitung ≥ t(0,95) 
 

Dari data diperoleh 

Sumber variasi XI IPA 1 XI IPA 3 

S 2570 2264 

n 31 30 

x 82.9032 75.4667 

Varians (s
2
) 100.42 52.8529 

s 10.0212 7.2700 

 

 

s = 
30 x 100.4237 + 29 x 52.8529 

31 + 30 - 2 

= 8.777324191 

t = 

 

82.9032 
 

-   75.4667 

= 3.3081596 

8.777324191 
1 + 1 

31 
 

30 

Pada a = 5% dengan dk = 31+ 30 - 2 = 59 diperoleh t(0.95)(59) =  1.671093 

 

 

1.671 3.308 

Karena thitung > t(0.95) (69) maka kriteria pengujian Ho ditolak, dengan demikian  hasil belajar kelompok 

eksperimen  lebih besar daripada hasil belajar kelompok kontrol 
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Uji Ketuntasan Belajar Nilai Post Test Kelompok Eksperimen  

         Hipotesis 

        H : µ < 76 (belum mencapai ketuntasan belajar) 

A : µ ≥ 76 (sudah mencapai ketuntasan belajar) 

         Pengujian Hipotesis 

       Rumus yang digunakan 

       

 
 

        

         

         Kriteria yang digunakan  

      Ha diterima jika t > t(1-α)(n-1) 

      

         Dari data diperoleh 

      Sumber variasi Nilai 

      Jumlah 2570 

      n 31 

      x 82.903226 

      Varians (s
2
) 93.156989 

      Standar Deviasi (s) 9.6517868 

      

         

         

t  = 

x - µ 

= 

82.90323 - 76 

 

 
 

s 

  

 

9.651787 
 

 

   

31 

   

31 

 

         

 

= 3.98222 

      

         Untuk α = 5% dengan dk = 30 diperoleh t(1-α)(n-1) = 2.039513 

   

          

 
 

        

         

         

 

Daerah penerimaan Ho 

      

         

 

2.039513 

 

3.98222 

     

         

 
Karena t berada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar kelompok eksperimen  setelah perlakuan lebih besar sama dengan 76 

atau dapat dikatakan telah mencapai ketuntasan maksimal 

 

  

  

n

S

x
t 0µ−

=

Lampiran 26 
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Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal Kelompok Eksperimen  

Tuntas jika  % ≥ 85% 

Tidak tuntas jika % < 85% 

% 
= 

Jumlah siswa dengan nilai ≥ 
76   

X 100% 
Jumlah 

siswa 

= 
27 

X 100% 
31 

= 87.10 % 

Karena persentase ketuntasan belajar lebih dari 85% maka kelas eksperimen 

telah mencapai ketuntasan belajar klasikal 
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Uji Ketuntasan Belajar Nilai Post TestKelompok Kontrol 

         Hipotesis 

        H : µ < 76 (belum mencapai ketuntasan belajar) 

A : µ ≥ 76 (sudah mencapai ketuntasan belajar) 

         Pengujian Hipotesis 

       Rumus yang digunakan 

       

 
 

        

         

         Kriteria yang digunakan  

      Ha diterima jika t > t(1-α)(n-1) 

      

         Dari data diperoleh 

      Sumber variasi Nilai 

      Jumlah 2264 

      n 30 

      x 75.466667 

      Varians (s
2
) 55.912644 

      Standar Deviasi (s) 7.4774758 

      

         

         

t  = 

x - µ 

= 

75.46667 - 76 

 

 

s 
 

 

 

 
 

7.477476 

 

   

n 

   

30 

 

         

 

= -0.39066 

      

         Untuk α = 5% dengan dk = 29 diperoleh t(1-α)(n-1) = 2.04523 

   

          

 
 

        

         

         

 

Daerah penerimaan Ho 

      

         

 

-0.39066 

 

2.04523 

     

         

 
Karena t berada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar kelompok kontrol setelah perlakuan lebih kecil sama dengan 76 atau 

dapat dikatakan belum mencapai ketuntasan maksimal 

 

  

  

n

S

x
t 0µ−

=
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Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal Kelompok 

Kontrol 

Tuntas jika  % ≥ 85% 

Tidak tuntas jika % < 85% 

% 
= 

Jumlah siswa dengan nilai ≥ 76   
X 100% 

Jumlah siswa 

= 
22 

X 100% 
30 

= 73.33 % 

Karena persentase ketuntasan belajar kurang dari 85% maka kelas kontrol belum 

mencapai ketuntasan klasikal 
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PENINGKATAN HASIL BELAJAR PADA KELAS KONTROL 

Hipotesis 

H0   : µ2 < µ1 

Ha : µ2 > µ1 

Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 
 

 

Ha diterima apabila thitung > t (1-a):(n-1) 

Dari data diperoleh: 

Sumber variasi Nilai 

n 31 

B 51.58 

SB 10.1 

berdasarkan rumus diatas diperoleh 

 

 

28.43 

Pada a = 5% dengan dk = 31-1 = 30  diperoleh t (0.95)(30)       = 1.697 
 

 

1.697 28.43 

Karena thitung berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa ada  

peningkatan hasil belajar yang signifikan 
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PENINGKATAN HASIL BELAJAR PADA KELAS KONTROL 

Hipotesis 

H0   : µ2 < µ1 

Ha : µ2 > µ1 

Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 
 

 

Ha diterima apabila thitung > t (1-a):(n-1) 

Dari data diperoleh: 

Sumber variasi Nilai 

n 30 

B 36 

SB 7.27 

berdasarkan rumus diatas diperoleh 

 

 

27.12 

Pada a = 5% dengan dk = 30-1 = 29  diperoleh t (0.95)(29)      = 1.699 
 

 

1.699 27.12 

Karena thitung berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa 

ada  

peningkatan hasil belajar yang signifikan 
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UJI  OBSERVASI BERPASANGAN NILAI PRETEST POSTTEST  

KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 

Hipotesis 

Ho : µ1 < µ2 

                Ha : µ1 > µ2 

                Karena kedua kelompok mempunyai varian sama, maka untuk uji hipotesis menggunakan rumus: 

       

 

 

 
 

     

 

      

Dimana, 

Ho ditolak apabila t > t(1-1/2a) dk = (n-1) 

 

 

 

 

 

Dari data diperoleh: 

Kelas Rata- Rata Postest Rata-Rata Pretest Beda (Xd) Xd2 

Eksperimen 82.97 39.26 43.71 1910.5641 

Kontrol 75.47 31.07 44.4 1971.36 

Jumlah 158.4400 70.33 88.1100 3881.9241 

                   Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

           
Sb2 

= 
2 (3881.9241) - (88.11)2   

Jadi, nilai Sb 

= 0.488 

     

  

2 (2 - 1) 

     
  

= 0.2 

     

                   t = 44.055 = 125 
 

  

0.5 

 

 
 

   

 Pada 1/2a = 2.5% dengan dk = 2 -  1 =1 diperoleh t(0.975)(1) =  12.71 

 

 
 

             

              

   
Daerah penerimaan Ho 

      
  

  
                 

 
  

 
    

12.7 125 
            

   
 

                 Karena t berada di daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep kelas eksperimen 

lebih baik dari pada pemahaman konsep kelas kontrol 
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RUBRIK PENILAIAN SOAL TES KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS 

Mata Pelajaran : Kimia 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 12 Semarang 

Kelas/Semester : XI/2 

Materi Pokok  : Larutan Penyangga dan Hidrolisis 

 

MATERI “Larutan Penyangga dan Hidrolisis” 

No  Aspek Berpikir Kritis 
Keterangan 

Skor 

Maksimal  Tahap Subkriteria 

1 Buffer merupakan campuran yang 

berasal dari asam lemah atau basa 

lemah dengan basa atau asam 

konjugasinya. Buffer jika 

diencerkan, ditambah sedikit asam 

kuat, maupun ditambah sedikit basa 

kuat, pH tidak akan berubah secara 

signifikan 

1. Menyimpulkan 

(inference) 

� Membuat 

kesimpulan 

definisi larutan 

penyangga. 

Menyebutkan kesimpulan awal tentang 

definisi dan komponen larutan penyangga 

( Buffer merupakan campuran yang berasal 

dari asam lemah atau basa lemah dengan 

basa atau asam konjugasinya) 

 

 

4 

� Menerapkan 

prinsip-prinsip 

yang dapat 

diterima yaitu 

tentang pH larutan 

penyangga. 

Buffer jika diencerkan pHnya tidak 

berubah, dan jika ditambah sedikit asam 

kuat, maupun ditambah sedikit basa kuat, 

pH tidak akan berubah secara signifikan 

4 

2. Klarifikasi lebih 

lanjut 

(advanced 

clarification) 

� Mempertimbangka

n prinsip larutan 

penyangga  

Mempertimbangkan prinsip larutan 

penyangga. 

( Buffer jika diencerkan, ditambah sedikit 

asam kuat, maupun ditambah sedikit basa 

kuat, pH tidak akan berubah secara 

signifikan) 

4 
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2 Dari data tersebut pernyataan yang 

benar adalah B dan C karena pH 

buffer tidak akan berubah 

signifikan jika ditambah asam kuat 

dan basa kuat sedikit 

1. Menyimpulkan 

(inference) 

� Membuat 

kesimpulan 

definisi larutan 

penyangga. 

Menyebutkan kesimpulan awal tentang 

definisi dan komponen larutan penyangga 

( Buffer merupakan campuran yang berasal 

dari asam lemah atau basa lemah dengan 

basa atau asam konjugasinya) 

 

 

4 

� Menerapkan 

prinsip-prinsip 

yang dapat 

diterima yaitu 

tentang pH larutan 

penyangga. 

Buffer jika diencerkan pHnya tidak 

berubah, dan jika ditambah sedikit asam 

kuat, maupun ditambah sedikit basa kuat, 

pH tidak akan berubah secara signifikan 

4 

2. Klarifikasi lebih 

lanjut 

(advanced 

clarification) 

� Mempertimbangka

n prinsip larutan 

penyangga  

Mempertimbangkan prinsip larutan 

penyangga. 

( Buffer jika diencerkan, ditambah sedikit 

asam kuat, maupun ditambah sedikit basa 

kuat, pH tidak akan berubah secara 

signifikan) 

4 

3. Trik dan 

Strategi (trick 

and strategy) 

� Menggabungkan 

konsep-konsep 

larutan penyangga  

Yang pHnya tidak berubah secara 

signifikan adalah larutan A dan B 

 

4 

3 Diketahui    :   

- Mr NH4Cl = 53,5 

- volume NH4OH = 100 mL 

- Konsentrasi NH4OH = 0,5 M 

- Kb = 10
-5

 

- pH = 8 

1. Klarifikasi dasar 

(elementary 

clarification) 

� Mengidentifikasi  

atau 

memformulasikan 

pertanyaan 

Menulis  semua yang diketahui dari soal. 

- Mr NH4Cl = 53,5 

- volume NH4OH = 100 mL 

- Konsentrasi NH4OH = 0,5 M 

- Kb = 10
-5

 

- pH = 8 

4 
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Ditanyakan :   

Massa NH4Cl yang dicampurkan 

agar diperoleh larutan dengan pH 8. 

Jawab: 

Karena pH = 8, maka larutan 

bersifat basa, sehingga pOH = 6 

[OH
-
] = 10

-6
 

[OH
-
 ]= Kb .  

10
-6 

= 10
-5

 .  

mmol NH4
+
 = 500 mmol = 0,5 mol 

mol NH4
+
 = mol NH4Cl 

mol NH4Cl = massa/Mm 

0,5 mol      = massa/53,5 gram/mol 

Massa = 26,75 gram 

� Mengidentifikasi 

dengan menuliskan 

pertanyaan  

Menulis yang ditanyakan dari soal. 

(Massa NH4Cl yang dicampurkan agar 

diperoleh larutan dengan pH 8) 

4 

2. Memberikan 

alasan untuk 

suatu keputusan  

(the basis for 

the decison) 

� Menggunakan 

prosedur yang ada 

untuk menuliskan 

senyawa yang 

bereaksi 

Menulis semua senyawa yang bereaksi 

dengan benar 

(NH4Cl dan  NH4OH) 

4 

3. Menyimpulkan 

(inference) 

� Membuat 

kesimpulan rumus 

yang digunakan. 

Kesimpulan berupa 

penjelasan bukti, 

bersifat konsisten 

dengan fakta-fakta 

yang disebutkan, 

dan masuk akal. 

Membuat kesimpulan awal untuk mencari 

rumus yang digunakan 

(Karena pH = 8, maka larutan bersifat 

basa, sehingga pOH = 6 

[OH
-
]  = 10

-6
 

 

4 

� Menerapkan 

prinsip-prinsip 

yang dapat 

diterima yaitu 

tentang 

perhitungan pH 

larutan penyangga 

Menentukan rumus untuk mencari pH 

larutan penyangga 

( [OH
-
 ] = Kb . ) 

 

4 

4. Klarifikasi lebih 

lanjut 

(advanced 

clarification) 

� Mempertimbangka

n perhitungan pH 

larutan penyangga 

untuk mencari 

yang belum 

diketahui 

Mempertimbangkan perhitungan pH larutan 

penyangga untuk mencari mol  NH4
+
. 

[OH
-
 ] = Kb .  

10
-6 

= 10
-5

 .  

mmol NH4
+
 = 500 mmol = 0,5 mol 

4 
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5. Trik dan 

Strategi (trick 

and strategy) 

� Menggabungkan 

konsep-konsep 

perhitungan pH 

larutan penyangga 

dan stoikiometri 

Menggunakan rumus untuk mencari massa  

NH4Cl dari mol yang sudah didapat.  

mol NH4Cl = massa/Mm 

0,5 mol      = massa/53,5 gram/mol 

Massa = 26,75 gram 

4 

4 4Diketahui    :   

- Volume CH3COOH = 100 mL 

- Volume CH3COONa = 100 mL 

- Konsentrasi CH3COOH = 0,1 M 

- Konsentrasi CH3COONa = 0,2  

- pH larutan = 5 

- Konsentrasi HCl = 0,1 M 

- Ka = 10
-5

 

Ditanyakan :   

Volum HCl 0,5 M yang harus 

ditambahkan agar diperoleh larutan 

dengan pH 5. 

Jawab: 

pH awal = 6-log 5 

[H
+
] = 5.10

-6
 

[H
+
] = Ka  

5.10
-6

 = Ka  

Ka = 10
-5 

pH setelah ditambah HCl yaitu 5. 

Misalnya HCl yang ditambahkan 

sebanyak x mol. Maka: 

mol CH3COOH = (0,01 + x) mol 

mol CH3COONa = (0,02 - x) mol 

1. Klarifikasi dasar 

(elementary 

clarification) 

� Mengidentifikasi  

atau 

memformulasikan 

pertanyaan 

Menulis  semua yang diketahui dari soal. 

- Volume CH3COOH = 100 mL 

- Volume CH3COONa = 100 mL 

- Konsentrasi CH3COOH = 0,1 M 

- Konsentrasi CH3COONa = 0,2  

- pH larutan = 5 

- Konsentrasi HCl = 0,1 M 

- Ka = 10
-5

 

 

4 

� Mengidentifikasi 

dengan menuliskan 

pertanyaan  

Menulis yang ditanyakan dari soal. 

(Volum HCl 0,5 M yang harus 

ditambahkan agar diperoleh larutan 

dengan pH 5) 

4 

2. Memberikan 

alasan untuk 

suatu keputusan  

(the basis for 

the decison) 

� Menggunakan 

prosedur yang ada 

untuk menuliskan 

senyawa yang 

bereaksi 

Menulis semua senyawa yang bereaksi 

dengan benar 

(CH3COOH dan   CH3COONa) 

4 

3. Menyimpulkan 

(inference) 

� Membuat 

kesimpulan rumus 

yang digunakan. 

Kesimpulan berupa 

penjelasan bukti, 

bersifat konsisten 

dengan fakta-fakta 

yang disebutkan, 

Membuat kesimpulan awal untuk mencari 

rumus yang digunakan 

(Karena pH = 5, maka larutan bersifat 

asam, [H
+
]  = 10

-5
, dan pH awal 6-log 

5) 

4 
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[H
+
] = Ka  

10
-5

 = Ka  

2.10
-7

- 10
-5

 x = 10
-7

 + 10
-5

x 

2.10
-7

 - 10
-7

   = 10
-5

x + 10
-5

x 

10
-7

     = 2.10
-5

 x 

x      = 5.10
-3

 mol 

mol HCl = 5.10
-3

 mol 

5.10
-3

 mol = M.V 

5.10
-3

 mol = 10
-1

 . V 

V = 5.10
-2

 L = 50 mL 

dan masuk akal. 

 � Menerapkan 

prinsip-prinsip 

yang dapat 

diterima yaitu 

tentang 

perhitungan pH 

larutan penyangga 

Menentukan rumus untuk mencari pH 

larutan penyangga untuk mencari Ka. 

pH awal = 6-log 5 

[H
+
] = 5.10

-6
 

[H
+
] = Ka  

5.10
-6

 = Ka  

Ka = 10
-5

 

 

4 

 

4. Klarifikasi lebih 

lanjut 

(advanced 

clarification) 

� Mempertimbangka

n perhitungan 

perubahan pH 

larutan penyangga 

karena 

penambahan 

sedikit asam atau 

basa untuk mencari 

yang belum 

diketahui 

Mempertimbangkan perhitungan pH 

larutan penyangga untuk mencari mol  

HCl. 

pH setelah ditambah HCl yaitu 5. Misalnya 

HCl yang ditambahkan sebanyak x mol. 

Maka: 

mol CH3COOH = (0,01 + x) mol 

mol CH3COONa = (0,02 - x) mol 

[H
+
] = Ka  

10
-5

 = Ka  

2.10
-7

- 10
-5

 x = 10
-7

 + 10
-5

x 

2.10
-7

 - 10
-7

   = 10
-5

x + 10
-5

x 

10
-7

           = 2.10
-5

 x 

x                    = 5.10
-3

 mol 

 

4 
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5. Trik dan 

Strategi (trick 

and strategy) 

� Menggabungkan 

konsep-konsep 

perhitungan pH 

larutan penyangga 

dan stoikiometri 

Menggunakan rumus untuk mencari 

volume  HCl dari mol yang sudah didapat.  

mol HCl = 5.10
-3

 mol 

5.10
-3

 mol = M.V 

5.10
-3

 mol = 10
-1

 . V 

V = 5.10
-2

 L = 50 mL  

4 

5 Fungsi buffer adalah 

mempertahankan pH (derajat 

keasaman). Jadi fungsi buffer dalam 

darah adalah mempertahankan pH 

(derajat keasaman) darah 

1. Menyimpulkan 

(inference) 

� Membuat 

kesimpulan fungsi 

larutan penyangga. 

Menyebutkan kesimpulan awal tentang 

fungsi larutan penyangga 

(Fungsi buffer adalah mempertahankan pH 

) 

4 

� Menerapkan 

prinsip-prinsip 

yang dapat 

diterima yaitu 

tentang pH larutan 

penyangga. 

pH adalah derajat keasaman 4 

 

2. Klarifikasi lebih 

lanjut 

(advanced 

clarification) 

� Mempertimbangka

n prinsip larutan 

penyangga  

Mempertimbangkan prinsip larutan 

penyangga. 

(Jadi fungsi buffer dalam darah adalah 

mempertahankan pH (derajat keasaman) 

darah) 

4 

6 Garam yang bersifat asam adalah 

garam yang berasal dari asam kuat 

dan basa lemah karena bila 

dilarutkan di dalam air maka akan 

menghasilkan kation yang berasal 

dari basa lemah, apabila ion 

tersebut bereaksi dengan air akan 

menghasilkan ion H
+
 

1. Menyimpulkan 

(inference) 

� Membuat 

kesimpulan sifat 

larutan garam. 

Menyebutkan kesimpulan awal tentang 

garam yang bersifat asam 

(Garam yang bersifat asam adalah garam 

yang berasal dari asam kuat dan basa 

lemah karena bila dilarutkan di dalam air 

maka akan menghasilkan kation yang 

berasal dari basa lemah, apabila ion 

tersebut bereaksi dengan air akan 

menghasilkan ion H
+
) 

4 



 

152 

 

� Menerapkan 

prinsip-prinsip 

yang dapat 

diterima yaitu 

tentang identifikasi 

asam atau basa 

menggunakan 

lakmus. 

Asam = memerahkan lakmus (lakmus biru 

menjadi merah) 

Basa = membirukan lakmus (lakmus 

merah menjadi biru) 

4 

 

2. Klarifikasi lebih 

lanjut 

(advanced 

clarification) 

� Mempertimbangka

n senyawa asam 

atau basa  

Mengetahui senyawa-senyawa yang bersifat 

basa atau asam. 

(jadi  Garam yang bersifat asam adalah 

garam yang berasal dari asam kuat dan 

basa lemah) 

4 

7 Diketahui    :   

- Mr NH4Cl = 53,5 

- Volume NH4Cl = 250 mL 

- pH larutan = 5 

- Kb = 10
-5

 

Ditanyakan :   

massa  NH4Cl yang harus 

ditambahkan agar diperoleh larutan 

dengan pH 5. 

Jawab:  

[H
+
] =    

10
-5

 =  

10
-10

= 10
-9 

x M 

M    = 10
-1

 mol/L 

mol = M . V 

  = 10
-1

 mol/L . 0,25 L 

1. Klarifikasi dasar 

(elementary 

clarification) 

� Mengidentifikasi  

atau 

memformulasikan 

pertanyaan 

Menulis  semua yang diketahui dari soal. 

- Mr NH4Cl = 53,5 

- Volume NH4Cl = 250 mL 

- pH larutan = 5 

- Kb = 10
-5

 

 

4 

� Mengidentifikasi 

dengan menuliskan 

pertanyaan  

Menulis yang ditanyakan dari soal. 

(massa  NH4OH yang harus ditambahkan 

agar diperoleh larutan dengan pH 5) 

4 

2. Menyimpulkan 

(inference) 

� Membuat 

kesimpulan rumus 

yang digunakan. 

Kesimpulan berupa 

penjelasan bukti, 

bersifat konsisten 

dengan fakta-fakta 

yang disebutkan, 

dan masuk akal. 

Membuat kesimpulan awal untuk mencari 

rumus yang digunakan 

(Karena pH = 5, maka larutan bersifat 

asam, sehingga [H
+
] = 10

-5
 

 

4 
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  = 0,025 mol 

mol  =  

0,025 mol       =  

Massa X = 1,3375 gram 

� Menerapkan 

prinsip-prinsip 

yang dapat 

diterima yaitu 

tentang 

perhitungan pH 

larutan  garam 

yang terhidrolisis 

Menentukan rumus untuk mencari pH 

larutan garam yang terhidrolisis 

( [H
+
] =   ) 

 

4 

3. Klarifikasi lebih 

lanjut 

(advanced 

clarification) 

� Mempertimbangka

n perhitungan pH 

larutan penyangga 

untuk mencari 

yang belum 

diketahui 

Mempertimbangkan perhitungan pH larutan 

penyangga untuk mencari molaritas dan mol  

NH4Cl. 

[H
+
] =    

10
-5

 =  

10
-10

= 10
-9 

x M 

M    = 10
-1

 mol/L 

mol = M . V 

  = 10
-1

 mol/L . 0,25 L 

  = 0,025 mol 

4 

4. Trik dan 

Strategi (trick 

and strategy) 

� Menggabungkan 

konsep-konsep 

perhitungan pH 

larutan penyangga 

dan stoikiometri 

Menggunakan rumus untuk mencari massa  

NH4Cl dari mol yang sudah didapat.  

mol NH4Cl = 0,025 mol 

mol  =  

0,025 mol       =  

Massa NH4Cl = 1,3375 gram 

4 

8 Diketahui    :   

- Volume CH3COOH = 50 mL 

- Volume NaOH = 50 mL 

- Konsentrasi  CH3COOH = 0,1 M 

1. Klarifikasi 

dasar 

(elementary 

clarification) 

� Mengidentifikasi  

atau 

memformulasikan 

pertanyaan 

Menulis  semua yang diketahui dari soal. 

- Volume CH3COOH = 50 mL 

- Volume NaOH = 50 mL 

- Konsentrasi  CH3COOH = 0,1 M 

4 
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- Konsentrasi  NaOH = 0,1 M 

- Kh = 5 x 10
-10

 

Ditanyakan :   

pH pada titik akhir titrasi. 

Jawab:  

CH3COOH+NaOH⇋
 CH3COONa + H2O 

m  :5 mmol  5 mmol       -                

- 

r   :5 mmol   5 mmol      5 mmol 5 

mmol 

s   : - -      5 mmol 5 

mmol 

[OH
-
 ]=  

            =  

            =  M 

            = 5 x 10
-6

 M 

pOH = 6-log 5 

pH       = 8+log 5 

- Konsentrasi  NaOH = 0,1 M 

- Kh = 5 x 10
-10

 

 

� Mengidentifikasi 

dengan menuliskan 

pertanyaan  

Menulis yang ditanyakan dari soal. 

pH pada titik akhir titrasi 

4 

2. Memberikan 

alasan untuk 

suatu keputusan  

(the basis for 

the decison) 

� Menggunakan 

prosedur yang ada 

untuk menuliskan 

reaksi 

Menulis semua senyawa yang direaksikan 

dengan benar 

CH3COOH+NaOH⇋CH3COONa + H2O 

 

4 

3. Menyimpulkan 

(inference) 

� Menerapkan 

prinsip-prinsip 

yang dapat 

diterima yaitu 

tentang 

stoikhiometri, dan 

persamaan reaksi. 

stoikhiometri dari persamaan reaksi yang 

dihasilkan dihitung dengan tepat 

CH3COOH+NaOH⇋ CH3COONa + H2O 

m  :5 mmol  5 mmol       -                - 

r   :5 mmol   5 mmol      5 mmol 5 mmol 

s   : - -      5 mmol 5 mmol 

4 

 

4. Klarifikasi lebih 

lanjut 

(advanced 

clarification) 

� Mempertimbangka

n perhitungan pH 

hidrolisis garam 

Mempertimbangkan  perhitungan pH 

hidrolisis garam untuk mencari molaritas 

garam 

M =  

    = 0,05 M 

 

4 

5. Trik dan 

Strategi (trick 

and strategy) 

� Menggabungkan 

konsep-konsep 

perhitungan pH 

hidrolisis garam 

Menggunakan rumus untuk mencari [OH
-
]  

dan pH larutan 

[OH
-
 ] =  

            =  

4 
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            =  M 

            = 5 x 10
-6

 M 

pOH = 6-log 5 

pH       = 8+log 5 

Skor Maksimal 4 
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SOAL PRE TEST KELAS EKSPERIMEN (XI-IPA1) 
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SOAL PRE TEST KELAS KONTROL (XI-IPA3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 31 



 

158 

 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SOAL POS TEST KELAS EKSPERIMEN (XI-IPA1) 
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SOAL POS TEST KELAS KONTROL (XI-IPA3) 
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Data Nilai Post test Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

No Abs 

Kelas 

  XI-IPA 1 (Eksperimen) XI-IPA 3 (Kontrol) 

  Tes KBK Postest Tes KBK Posttest 
  1 60.26 57 32.05 80 

  2 50.00 77 26.92 73 

  3 83.33 93 42.31 80 

  4 85.90 83 6.41 63 

  5 84.62 93 26.92 83 

  6 83.33 77 42.31 80 

  7 54.49 87 37.82 67 

  8 91.03 90 50.00 83 

  9 87.18 90 50.00 67 

  10 82.05 83 50.00 70 

  11 83.33 87 50.00 83 

  12 78.21 77 43.59 83 

  13 60.26 85 26.92 63 

  14 85.26 87 42.31 57 

  15 83.33 97 42.31 77 

  16 80.77 97 42.31 83 

  17 37.18 77 26.92 77 

  18 46.15 60 7.05 73 

  19 60.26 77 14.74 83 

  20 48.72 77 0.00 77 

  21 85.90 90 32.05 73 

  22 79.49 87 52.56 73 

  23 39.74 90 17.95 80 

  24 38.46 87 41.67 63 

  25 70.51 87 50.00 80 

  26 64.10 77 37.82 83 

  27 60.26 77 50.00 80 

  28 83.33 93 42.31 83 

  29 71.79 70 25.64 77 

  30 83.33 73 50.00 70 

  31 83.33 90     
  Σ 2185.9 2572 1060.9 2264 
  X 70.5128 82.9677 35.3632 75.4667 
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ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN  
 

 

 

Petunjuk Pengisian: 

 

1. Bacalah pernyataan berikut ini dengan baik dan benar 

2. Berilah tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan pilihan Anda 

3. Waktu yang disediakan untuk mengisi angket adalah 5 menit 

4. Jawaban yang Anda berikan tidak mempengaruhi nilai raport 

 

 

 

 

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S TS STS 

1. Model pembelajaran ARIAS membuat saya lebih 

mudah untuk memahami materi larutan 

penyangga dan hidrolisis yang diajarkan 

    

2. Model Pembelajaran ARIAS membuat saya 

lebih semangat dan termotivasi dalam 

mempelajari mata pelajaran yang diajarkan. 

    

3. Model pembelajaran ARIAS, membuat suasana 

kelas lebih hidup dan menyenangkan. 

    

4. Model pembelajaran ARIAS, membuat saya 

lebih berani dan percaya diri untuk 

menyampaikan pendapat saya  

    

5. Model pembelajaran ARIAS  membuat saya 

lebih mudah berinteraksi dengan teman sekelas 

saya 

    

6. Model pembelajaran ARIAS hendaknya dapat 

diterapkan dan dikembangkan pada materi 

pelajaran yang lain. 

    

7. Model pembelajaran ARIAS membuat saya 

menjadi aktif karena terlibat dalam proses 

pembelajaran 

    

8. Model pembelajaran ARIAS membuat saya 

berani bertanya atau menjawab pertanyaan 

teman atau guru  

    

 

Keterangan : 

 

SS : Sangat Setuju   TS : Tidak Setuju 

  

S : Setuju    STS : Sangat tidak setuju 

 
 

Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan 
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ANALISIS ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP MODEL PEMBELAJARAN ARIAS KELOMPOK EKSPERIMEN 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 
Kegiatan pretes diawal pertemuan 

 
Guru memotivasi dan menjelaskan materi kepada siswa 

 
Guru membimbing siswa berdiskusi 
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Siswa mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas 

 
Guru memberi penguatan dan penghargaan kepada siswa 

 
Siswa mengerjakan soal di depan kelas dengan bimbingan guru 
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Siswa melakukan percobaan 

 
Siswa dengan cermat mengamati hasil percobaan 

 
Siswa sedang melakukan kegiatan postes 

 


