
 
 

 

 

 

PENERAPAN METODE INVESTIGASI PADA 

PEMBELAJARAN MATERI LARUTAN PENYANGGA 

UNTUK MEMINIMALISASI MISKONSEPSI SISWA 

KELAS XI SMA 

 

Skripsi 

disajikan sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Program Studi Pendidikan Kimia 

 

 

oleh 

Winda Puri Reysita Anggry 

4301409051 

 

 

JURUSAN KIMIA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 



 
 

ii 
 

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa skripsi ini bebas plagiat, dan apabila di kemudian hari 

terbukti terdapat plagiat dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

Semarang, Juni 2013 

 

 

Winda Puri Reysita Anggry 

4301409051 

  



 
 

iii 
 

PENGESAHAN 

 

Skripsi yang berjudul 

Penerapan Metode Investigasi Pada Pembelajaran Materi Larutan 

Penyangga Untuk Meminimalisasi Miskonsepsi Siswa Kelas XI SMA 

disusun oleh 

Winda Puri Reysita Anggry 

4301409051 

telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi FMIPA UNNES pada  

hari  :  

tanggal  :  

 

 

Panitia: 

Ketua Sekretaris 

 

 

 

Dra. Woro Sumarni, M.Si Dra. Sri Nurhayati, M.Pd. 

196507231993032001 NIP 196601061990032002 

 

 

Ketua Penguji 

 

 

 

Drs. Subiyanto HS, M.Si. 

NIP 196412051990021001 

 

 

Anggota Penguji/ Anggota Penguji/ 

Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping 

 

 

 

Prof. Dr. Supartono, M. Si. Dr. Endang Susilaningsih, M. S. 

NIP. 195412281983031003 NIP. 1959031819912122001 

  



 
 

iv 
 

PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

Untuk  Ayah dan Ibuku yang selalu menguntaikan doa 

Adikku, Yustika Sherli Widya Pramesti yang selalu menyemangatiku 

Sahabat-Sahabatku Ain, Septy, Nobhi, Lita, Erna, Bu Komting 

Teman-Teman D’Kimoro 2009 

Keluargaku Crew REM FM 2010 

Dan yang selalu menemaniku, Frahma Fely Handy Pradana 

  



 
 

v 
 

MOTTO 

 

Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah 

serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: 

seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. 

Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. 

(Q. S. Al – Baqarah: 261) 

 

 

I hear and I forget 

I see and I remember 

I do and I understand  

(Confucius) 

  



 
 

vi 
 

PRAKATA 

 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan inayah-Nya yang 

selalu tercurah sehingga tersusunlah skripsi yng berjudul “Penerapan Metode 

Investigasi Pada Pembelajaran Materi Larutan Penyangga Untuk Meminimalisasi 

Miskonsepsi Siswa Kelas XI SMA”. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini selesai berkat bantuan, 

petunjuk, saran, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis 

menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Rektor Universitas Negeri Semarang 

2. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahhuan Alam Universitas 

Negeri Semarang. 

3. Dra. Woro Sumarni, M.Si, Ketua Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri 

Semarang. 

4. Prof. Dr. Supartono, M. Si., selaku dosen pembimbing 1, yang selalu 

mengarahkan, memotivasi dan membimbing penulis dalam penyusunan 

skripsi ini. 

5. Dr. Endang Susilaningsih, M. S., selaku dosen pembimbing 2, yang telah, 

mengarahkan, memotivasi dan membimbing penulis dalam penyusunan 

skripsi ini. 

6. Drs. Subiyanto HS, M.Si., selaku dosen penguji. 

7. Kepala SMA Negeri 2 Temanggung yang telah memberikan izin penelitian. 

8. Ibu Aisjah dan Ibu Si Subathi, guru kimia kelas XI SMA Negeri 2 

Temanggung yang telah banyak membantu dalam proses penelitian. 

9. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. 

Akhirnya penulis berharap, semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca 

pada khususnya dan perkembangan pendidikan Indonesia pada umumnya. 

 

Semarang, Juni 2013 

 

 Penulis 



 
 

vii 
 

ABSTRAK 

 

Anggry, Winda Puri Reysita. 2013. Penerapan Metode Investigasi Pada 

Pembalajaran Materi Larutan Penyangga Untuk Meminimalisasi Miskonsepsi 

Siswa Kelas XI SMA. Skripsi, Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Prof. Dr. 

Supartono, M. Si., Pembimbing II: Dr. Endang Susilaningsih, M. S. 

Kata Kunci: Penerapan, metode investigasi, miskonsepsi, larutan penyangga 

Masih banyak guru yang menggunakan pendekatan ceramah dan diskusi 

dalam pembelajaran kimia, sehingga siswa belum terarahkan untuk memahami 

sendiri konsep-konsep kimia yang sedang dipelajari . Pada dasarnya konsep yang 

telah dimiliki siswa dapat dikembangkan melalui apa yang mereka dapatkan. 

Konsep baru dan konsep lama akan cepat diserap oleh siswa ketika siswa 

mengalaminya sendiri. Investigasi atau penyelidikan merupakan kegiatan 

pembelajaran yang memberikan kemungkinan siswa untuk mengembangkan 

pemahaman siswa melalui berbagai kegiatan dan hasil sesuai pengembangan yang 

dilalui siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menguatkan konsep larutan 

penyangga dengan metode investigasi sehingga dapat meminimalisasi 

miskonsepsi dan untuk mengetahui pengaruh penerapan metode investigasi 

terhadap sikap ilmiah ssiwa SMA N 2 Temanggung. Populasi penelitian ini adalah 

seluruh kelas XI semester 2 SMA N 2 Temanggung. Teknik sampling yang 

digunakan yaitu cluster random sampling, diperoleh sampel penelitian yaitu XI 

IPA 4 sebagai kelas eksperimen menggunakan metode investigasi dan XI IPA 3 

sebagai kelas kontrol menggunakan metode konvensional. Sebelum penelitian, 

sampel diberikan pretes, dilanjutkan dengan perlakuan, dan diakhiri dengan 

postes. Berdasarkan analisis statistika, metode investigasi dapat meminimalisasi  

miskonsepsi siswa setelah proses pembelajaran pada materi larutan penyangga. 

Uji statistika yang digunakan adalah uji normalitas, kesamaan dua varians, 

hipotesis, ketuntasan belajar, normalized gain, dan analisis miskonsepsi. Analisis 

deskriptif digunakan untuk mengetahui sikap ilmiah ssiwa. Rata-rata nilai postes 

kelas eksperimen 80,00 dan kelas kontrol 73,2. Pada uji hipotesis thitung (3,24) > 

ttabel (2,00) yang berarti rata-rata hasil belajar kognitif kelas eksperimen lebih baik 

dari kontrol. Pada analisis miskonsepsi kelas eksperimen yang semula terdapat 

kategori miskonsepsi tingkat 1 sebesar 0,66% menjadi 0%, dan kategori 

memahami dari 38% menjadi 74%. Sikap ilmiah siswa pada kelas eksperimen 

berada pada kategori baik dan rata-rata tiap aspek berada pada kategori tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan metode investigasi dapat 

memberikan penguatan konsep laruatn penyangga sehingga dapat meminimalisasi 

miskonsepsi dan berpengaruh terhadap sikap ilmiah siswa yaitu dengan kategori 

baik  dengan rata-rata tiap aspek dalam kategori tinggi. 
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ABSTRACT 

 
Anggry, Winda Puri Reysita. 2013. Implementation Method of Investigation to 

Content Buffer Solution To Minimize Misconception Class XI High School 

Students. Final Project, Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and 

Natural Sciences, State University of Semarang First Advsisor: Prof. Dr. 

Supartono, M. Si., Second advsisor: Dr. Susilaningsih Endang, M. S. 

 

Keywords: application, methods of investigation, misconceptions, a buffer 

solution 

 

There are many teachers who use lecture and discussion approach to 

learning chemistry, so students have to understand their own chemistry concepts 

being studied. Basically the concept that has been owned by the students can be 

developed through what they get. New concepts and old concepts will be quickly 

absorbed by the student when the student experience it for themself. An 

investigation or inquiry learning activities that give students the possibility to 

develop students' understanding through various activities and results as the 

development of the students passed. This study aims to reinforce the concept of a 

buffer solution with the method of investigation so as to minimize misconceptions 

and to know effect of the application of scientific methods of investigation of 

students attitude SMA N 2 Temanggung. The study population was all class XI 

2nd semester SMA N 2 Temanggung. Sampling technique used is cluster random 

sampling, the sample obtained is a class XI IPA 4 experiments using investigative 

methods and XI IPA 3 as the control class using conventional methods. Prior to 

the study, the samples are given pretest, followed by treatment, and end with a 

posttest. Based on statistical analysis, investigative methods to minimize 

misconceptions students after learning the material buffer solution. Statistical test 

used is the test of normality, equality of two variances, hypothesis, mastery 

learning, gain normalized, and analysis of misconceptions. Descriptive analysis is 

used to determine the scientific attitude ssiwa. The average value of 80.00 posttest 

experimental class and control class 73.2. In the hypothesis test t (3,24)> t table 

(2.00) which means that the average grade of cognitive learning outcomes better 

than the control experiment. In the analysis of experimental class misconception 

that originally contained misconceptions category 1 level of 0.66% to 0%, and 

category understanding of 38% to 74%. Scientific attitude of students in the 

experimental class is in either category and the average of each aspect at the high 

category. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kimia merupakan ilmu tentang materi, energi, dan perubahannya. Oleh 

karena itu siswa yang mempelajari kimia seharusnya mengenal betul tentang 

apa arti materi, bagaimana penggolongannya, sifat-sifat, struktur, sampai 

pada energi yang menyertai jika materi itu mengalami perubahan. Dibutuhkan 

pendekatan yang tepat dan efektif dalam mempelajari ilmu kimia, agar siswa 

memperoleh gambaran yang jelas dan detail terkait materi yang sedang 

dipelajari. 

Metode mengajar di sekolah dasar sampai perguruan tinggi masih 

monoton menggunakan metode mengajar secara informatif, guru lebih 

banyak berbicara dan bercerita untuk menginformasikan semua fakta dan 

konsep sedangkan siswa hanya sebagai objek pembelajaran saja. 

Salah satu prinsip psikologi belajar menyatakan bahwa makin besar 

keterlibatan siswa dalam kegiatan atau aktivitas, maka makin besar baginya 

untuk  mengalami proses belajar. Siswa akan mudah memahami konsep yang 

rumit dan abstrak jika disertai contoh-contoh yang konkrit, contoh-contoh 

yang sesuai dengan kondisi sehari-hari dan mempraktekkannya sendiri. 

Pendidikan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban 

manusia. Manusia terus-menerus berusaha memperbaiki model pembelajaran 
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mulai dari yang paling sederhana seperti mencatat dan ceramah sampai 

kepada model yang lebih bervariasi seperti yang banyak dikenal sekarang ini 

(Susanti, 2007 : 2). Semua hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan siswa di era seperti sekarang ini yang dituntut untuk kreatif dan 

inovatif. 

Pembelajaran kimia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan 

dari siswa sebagai penerima ilmu yang pasif menjadi siswa sebagai 

pembentuk jaringan ilmu dalam pikiran mereka. Siswa akan mengolah 

informasi yang masuk ke dalam otak mereka dalam proses pembelajaran. 

Apabila informasi yang diterima sesuai dengan struktur konsep yang ada, 

maka informasi ini akan langsung menambah jaringan pengetahuan mereka, 

proses ini disebut sebagai proses asimilasi. Namun jika informasi yang 

diperoleh tersebut tidak sesuai, mereka akan melakukan penyusunan ulang 

struktur kognitif mereka sehingga informasi ini dapat menjadi bagian dari 

jaringan pengetahuan mereka. 

Konsep-konsep dalam kimia saling berkaitan. Pemahaman satu konsep 

berpengaruh terhadap pemahaman konsep yang lain. Proses pembelajarannya 

menjadi rumit karena setiap konsep harus dikuasai dengan benar sebelum 

mempelajari konsep lainnya. Siswa seringkali mengalami kesulitan, bahkan 

kegagalan dalam proses menyatukan informasi baru ke dalam struktur 

kognitif mereka,. Hal inilah yang kemudian menjadikan timbulnya berbagai 

pemahaman konsep yang berbeda dari setiap siswa, dan memungkinkan 

terjadinya miskonsepsi (Suparno, 1997). 
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Apabila miskonsepsi maupun ketidakpahaman siswa terhadap suatu 

konsep berkembang lebih lanjut, maka siswa akan mengalami kesulitan 

dalam mempelajari konsep-konsep kimia pada tingkat selanjutnya. 

Setiap siswa telah memiliki struktur kognitif yang terbentuk 

berdasarkan pengalaman dan interaksinya dengan lingkungan. Sebelum guru 

mempelajari konsep kimia, mereka telah memiliki konsep yang dibawa 

sebagai pengetahuan awal yang disebut prakonsepsi. Konsep yang dibawa 

dan dikembangkan sendiri ini tidak selalu sama dengan konsep sebenarnya 

yang dikemukakan para ahli kimia. Ketika mereka mengikuti proses 

pembelajaran dan menerima konsep baru, ia akan berusaha menyelaraskan 

konsep baru tersebut dengan konsep yang telah dimilikinya. 

Pada dasarnya konsep yang telah dimiliki siswa dapat dikembangkan 

melalui apa yang mereka dapatkan. Konsep baru dan konsep lama akan cepat 

diserap oleh siswa ketika siswa mengalaminya sendiri. Investigasi atau 

penyelidikan merupakan kegiatan pembelajaran yang memberikan 

kemungkinan siswa untuk mengembangkan pemahaman siswa melalui 

berbagai kegiatan dan hasil benar sesuai pengembangan yang dilalui siswa. 

Metode investigasi akan melibatkan siswa secara langsung menggali 

informasi tentang konsep baru dengan tetap mengaktifkan konsep lama yang 

telah dimilikinya. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya 

sumber belajar, maka pengetahuan siswa yang menjadi dasar pada saat siswa 

mempelajari suatu konsep. Penggabungan konsep inilah yang kemudian akan 

memperlihatkan sejauh mana tingkat miskonsepsi dari siswa. 
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Penerapan metode investigasi menuntut siswa untuk aktif dalam proses 

pembelajaran, hal inilah yang kemudian akan meningkatkan sikap yang 

ditunjukkan siswa. Sikap yang dimaksud adalah sikap ilmiah siswa. Akan 

tetapi, apabila siswa hanya sebagai objek pembelajaran maka sikap ilmiah 

tersebut tidak akan berkembang. Selama ini, terutama di SMA Negeri 2 

Temanggung berdasarkan wawancara dengan beberapa siswa mengatakan 

bahwa pembelajaran masih teacher centre, sehingga sikap ilmiah siswa 

belum dapat berkembang selama proses pembalajaran. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis terdorong untuk 

melakukan penelitian mengenai “Penerapan Metode Investigasi Pada 

Pembelajaran Materi Larutan Penyangga Untuk Meminimalisasi 

Miskonsepsi Siswa Kelas XI SMA”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Masih banyak guru yang menggunakan pendekatan ceramah dan 

diskusi dalam pembelajaran kimia, sehingga siswa belum tearahkan untuk 

memahami sendiri konsep-konsep kimia yang sedang dipelajari. Pendekatan 

tersebut hanya mengembangkan kemampuan siswa untuk menghafal konsep 

kimia, belum mampu mengembangkan kemampuan kognitif (penalaran), 

afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan). Dengan demikian siswa 

hanya cenderung menghafalkan konsep-konsep kimia yang dipelajarinya 

tanpa memahami dengan benar. Hal ini mengakibatkan penguasaan siswa 

terhadap konsep-konsep kimia yang dipelajarinya menjadi kurang. Oleh 

karena itu diperlukan pembelajaran yang lebih sesuai yaitu dengan metode 
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investigasi, yang diharapkan siswa akan terlibat langsung dalam penemuan 

konsep baru dengan menggabungkan konsep lama yang telah mereka miliki 

sebelumnya bukan semata-mata menerima dari guru. Selain itu metode 

investigasi yang mengaktifkan siswa berkaitan dengan sikap ilmiah dari 

siswa, sehingga nanti diharapkan sikap ilmiah dari siswa akan muncul seiring 

degan berlangsungnya pembelajaran. 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah di atas dapat ditemukan rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah penerapan metode investigasi pada pembelajaran meteri larutan 

penyangga dapat meminimalisasi miskonsepsi larutan penyangga pada 

pembelajaran kimia siswa kelas XI SMA? 

2. Apakah penerapan metode investigasi pada pembelajaran materi larutan 

penyangga memberikan pengaruh terhadap sikap ilmiah siswa SMA N 2 

Temanggung? 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Penguatan konsep larutan penyangga melalui metode investigasi sehingga 

dapat meminimalisasi miskonsepsi. 

2. Mengetahui pengaruh penerapan metode investigasi terhadap sikap ilmiah 

siswa SMA N 2 Temanggung. 

1.5 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain : 
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1. Memberikan penguatan konsep kepada siswa pada materi larutan 

penyangga sehingga dapat meminimalisasi miskonsepsi siswa setelah 

proses pembelajaran. 

2. Memberikan pengaruh terhadap sikap ilmiah siswa SMA N 2 

Temanggung. 

1.6 Batasan Masalah 

Agar permasalahan dalam skripsi ini lebih terperinci, batasan masalah 

yang diambil adalah: 

1. Dalam penelitian ini materi pembelajaran yang diambil adalah materi pokok 

larutan penyangga. 

2. Masalah yang akan diteliti adalah mengenai miskonsepsi siswa terhadap 

materi pokok larutan penyangga dan sikap ilmiah siswa. 

3. Populasi dan sampel dari siswa kelas XI SMA Negeri 2 Temanggung. 

1.7 Penegasan Istilah 

1. Penerapan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan 

adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat 

bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, 

dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang 

diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun 

sebelumnya. 

2. Metode investigasi 
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Investigasi atau penyelidikan merupakan kegiatan pembelajaran yang 

memberikan kemungkinan siswa untuk mengembangkan pemahaman siswa 

melalui berbagai kegiatan dan hasil benar sesuai pengembangan yang dilalui 

siswa (Krismanto, 2003) . 

3. Konsep Larutan Penyangga 

Larutan penyangga adalah larutan yang pHnya akan tetap pada penambahan 

sedikit asam, sedikit basa, atau pengenceran. 

4. Miskonsepsi 

Miskonsepsi berdasarkan pengelompokkan yang dilakukan oleh Abraham et 

al. (1992) merupakan salah satu tingkatan pemahaman konsep yang menunjukkan 

belum terpenuhinya penguasaan seluruh komponen konsep. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Metode Investigasi 

2.1.1 Metode Investigasi 

Menurut Krismanto (2003) investigasi atau penyelidikan merupakan 

kegiatan pembelajaran yang memberikan kemunginan siswa untuk 

mengembangkan pemahaman siswa melalui berbagai kegiatan dan hasil benar 

sesuai pengembangan yang dilalui siswa. Kegiatan belajarnya diawali dengan 

pemecahan soal-soal atau masalah-masalah yang diberikan oleh guru, sedangkan 

kegiatan belajar selanjutnya cenderung terbuka artinya tidak terstruktur secara 

ketat oleh guru yang pelaksanaannya mengacu pada teori investigasi. 

Talmagae dan Hart (dalam Krismanto, 2003) menyatakan bahwa 

investigasi diawali oleh soal-soal atau masalah yang diberikan oleh guru, 

sedangkan kegiatan belajarnya cenderung terbuka, artinya tidak terstruktur secara 

ketat oleh guru. Siswa dapat memilih jalan yang cocok bagi mereka. Seperi halnya 

Height (dalam Krismanto, 2003), mereka menyatakan pula bahwa karena mereka 

bekerja dan mendiskusikan hasil dengan rekan-rekannya, maka suasana 

investigasi ini akan merupakan satu hal yang sangat potensial dalam menunjang 

pengertian siswa. 

Menurut Soedjadi (dalam Sutrisno, 2001 : 162), model belajar 

“investigasi” sebenarnya dapat dipandang sebagai model belajar “pemecahan 

masalah” atau model “penemuan”. Tetapi model belajar “investigasi” memiliki 

8 
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kemungkinan besar berhadapan dengan masalah yang divergen serta alternatif 

perluasan masalahnya. Sudah barang tentu dalam pelaksanaannya selalu perlu 

diperhatikan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai, mungkin tentang suatu 

konsep atau mungkin tentang suatu prinsip. 

Pada investigasi, siswa bekerja secara bebas, individual atau berkelompok. 

Guru hanya bertindak sebagai motivator dan fasilitator yang memberikan 

dorongan siswa untuk dapat mengungkapkan pendapat atau menuangkan 

pemikiran mereka serta menggunakan pengetahuan awal mereka dalam 

memahami situasi baru. Guru juga berperan dalam mendorong siswa untuk dapat 

memperbaiki hasil mereka sendiri maupun hasil kerja kelompoknya. Kadang 

mereka memang memerlukan orang lain, termasuk guru untuk dapat menggali 

pengetahuan yang diperlukan, misalnya melalui pengembangan pertanyaan-

pertanyaan yang lebih terarah, detail dan rinci. Dengan demikian guru harus selalu 

menjaga suasana agar investigasi tidak berhenti di tengah jalan (Soppeng, 2009). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Investigasi adalah 

proses penyelidikan yang dilakukan seseorang, dan selanjutnya orang tersebut 

mengkomunikasikan hasil perolehannya, dapat membandingkannya dengan 

perolehan orang lain, karena dalam suatu investigasi dapat diperoleh satu atau 

lebih hasil. 

2.1.1.1 Metode Investigasi kelompok 

Menurut Aunurrahman (2009:152) Seorang guru dapat menggunakan 

strategi investigasi kelompok di dalam proses pembelajaran dengan beberapa 

keadaan, antara lain sebagai berikut: 
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1. Bilamana guru bermaksud agar siswa-siswa mencapai studi yang 

mendalam tentang isi atau  materi, yang tidak dapat dipahami secara 

memadai dari sajian-sajian informasi yang terpusat  pada guru. 

2. Bilamana guru bermaksud mendorong siswa untuk lebih skeptis tentang 

ide-ide yang  disajikan dari fakta-fakta yang mereka dapatkan. 

3. Bilamana guru bermaksud meningkatkan minat siswa terhadap suatu 

topik yang memotivasi mereka membicarakan berbagai persoalan di luar 

kelas. 

4. Bilamana guru bermaksud membantu siswa memahami tindakan-

tindakan pencegahan yang diperlukan atas interpretasi informasi yang 

berasal  dari penelitian-penelitian orang  lain yang mungkin dapat 

mengarah pada pemahaman  yang kurang positif. 

5. Bilamana guru bermaksud mengembangkan keterampilan-keterampilan 

penelitian,    yang selanjutnya dapat mereka pergunakan di dalam situasi 

belajar yang lain, seperti  halnya cooperative learning. 

6. Bilamana guru menginginkan peningkatan dan perluasan kemampuan 

siswa. 

Menurut Killen ( dalam Aunurrahman, 2009 : 146) memaparkan beberapa 

ciri essensial investigasi kelompok sebagai pendekatan pembelajaran adalah: Para 

siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil dan memilki independensi 

terhadap  guru 

1. Kegiatan-kegiatan siswa terfokus pada upaya menjawab pertanyaan yang 

telah dirumuskan 
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2. Kegiatan belajar siswa akan selalu mempersaratkan mereka untuk 

mengumpulkan   sejumlah data, menganalisisnya dan mencapai beberapa 

kesimpulan 

3. Siswa akan menggunakan pendekatan yang beragam di dalam belajar 

4. Hasil-hasil dari penelitian siswa dipertukarkan di antara seluruh siswa. 

Slavin (2009: 218), mengemukakan tahapan-tahapan dalam menerapkan 

pembelajaran investigasi kelompok adalah sebagai berikut: 

Tahap 1: Mengidentifikasikan Topik dan Mengatur Murid ke dalam 

Kelompok (Grouping) 

1. Para siswa meneliti beberapa sumber, memilih topik, dan 

mengkategorikan saran-saran. 

2. Para siswa bergabung dengan kelompoknya untuk mempelajari topik 

yang  telah mereka pilih. 

3. Komposisi kelompok didasarkan pada ketertarikan siswa dan harus 

bersifat heterogen. 

4. Guru membantu dalam pengumpulan informasi dan memfasilitasi 

pengaturan. 

Tahap 2: Merencanakan Tugas yang akan Dipelajari (Planning) 

Para siswa merencanakan bersama mengenai: 

Apa yang kita pelajari ? 

Bagaimana kita mempelajarinya? 

Siapa melakukan apa? (pembagian tugas). 

Untuk tujuan atau kepentingan apa kita menginvestigasi  topik ini? 
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Tahap 3: Melaksanakan Investigasi ( Investigation) 

1. Para siswa mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan 

membuat  kesimpulan. 

2. Tiap anggota kelompok berkontribusi untuk usaha-usaha yang 

dilakukan kelompoknya. 

3. Para siswa saling bertukar, berdiskusi, mengklarifikasi, dan 

mensintesis semua   gagasan. 

Tahap 4: Menyiapkan Laporan Akhir (Organizing) 

1. Anggota kelompok menentukan pesan-pesan essensial dari projek 

mereka. 

2. Anggota kelompok merencanakan apa yang akan mereka laporkan, 

dan bagaimana mereka akan membuat presentasi mereka. 

3. Wakil-wakil kelompok membentuk sebuah panitia acara untuk 

mengkoordinasikan rencana-rencana presentasi. 

Tahap 5: Mempresentasikan Laporan Akhir (Presenting) 

1. Presentasi yang dibuat untuk seluruh kelas dalam berbagai macam 

bentuk. 

2. Bagian presentasi tersebut harus dapat melibatkan pendengarnya 

secara aktif. 

3. Para pendengar tersebut mengevaluasi kejelasan dan penampilan 

presentasi berdasarkan kreteria yang telah ditentukan sebelumnya 

oleh seluruh anggota kelas. 

Tahap 6: Evaluasi (Evaluating) 
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1. Para siswa saling memberikan umpan balik mengenai topik tersebut, 

mengenai tugas yang telah mereka kerjakan, mengenai keefktifan 

pengalaman-pengalaman mereka. 

2. Guru dan siswa berkolaborasi dalam mengevaluasi pembelajaran 

siswa. 

3. Penilaian atas pembelajaran harus mengevaluasi pemikiran paling 

tinggi. 

Berdasarkan uraian di atas bahwa model pembelajaran investigasi 

kelompok ialah pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok yang bersifat 

heterogen dimana setiap anggota kelompok mempunyai tanggung jawab yang 

sama dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

2.2     Konsep Larutan Penyangga 

Larutan penyangga adalah larutan yang pHnya praktis tidak berubah 

meskipun ditambahkan  sedikit asam, sedikit basa, atau diencerkan (Purba, 2007: 

245). Larutan penyangga dapat dibedakan atas larutan penyangga asam dan 

larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam mempertahankan pH pada 

daerah asam (pH < 7), sedangkan larutan penyangga basa mempertahankan basa 

pada daerah basa (pH > 7). Larutan penyangga asam terdiri dari suatu asam lemah 

(HA) dan basa konjugasinya (ion A
-
). Larutan penyangga basa terdiri dari suatu 

basa lemah (B) dan asam konjugasinya (BH
+
). Cara kerja larutan penyangga asam 

dan basa adalah mempertahankan pH pada penambahan sedikit asam, sedikit basa, 

dan air dengan melakukan pergeseran kesetimbangan. Untuk lebih jelas, konsep 

asam basa dapat dilihat pada peta konsep dibawah ini: 
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Gambar 2.1 Peta Konsep Larutan Peyangga 

2.2.1 Komponen Larutan Penyangga 

Larutan penyangga dibedakan atas larutan penyangga asam dan 

larutan penyangga basa. 

1. Larutan penyangga asam mengandung suatu asam lemah (HA) dengan 

basa konjugasinya (A
–
). 

Contoh: 

CH3COOH  + NaCH3COO   

LARUTAN PENYANGGA 

BUFFER BASA 

GARAM+BASA LEMAH 

(ASAM KUAT+BASA LEMAH BERLEBIH) 

BASA LEMAH+ASAM K0NJUGASINYA 

pH buffer basa 

BUFFER ASAM 

GARAM+ASAM LEMAH 

(BASA KUAT+ASAM LEMAH BERLEBIH) 

ASAM LEMAH+BASA KONJUGASINYA 

pH buffer asam 

STOIKIOMETRI 
LARUTAN 

PENYANGGA 

+ sedikit asam, basa, pengenceran 

pH STABIL (tetap) 
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(komponen bufer: CH3COOH dan CH3COO
–
) 

2. Larutan penyangga basa mengandung basa lemah (B) dengan asam 

konjugasinya (BH
+
). 

Contoh: 

NH3 + NH4Cl    

(komponen bufer: NH3 dan NH4
+
) 

2.2.2 Menghitung pH Larutan Penyangga 

1. Larutan Penyangga Asam 

Larutan yang mengandung campuran asam lemah dengan basa 

konjugasinya, misalnya CH3COOH dengan CH3COO
–
. Kita ketahui 

bahwa hampir semua ion CH3COO
– 

dalam larutan berasal dari garam 

sebab CH3COOH hanya sedikit sekali yang terionisasi  

 

Karena dalam satu larutan mengandung CH3COOH dan CH3COO
–
maka 

rumus di atas dapat ditulis: 

pH =  pKa - log 
 

 
 

dengan:  

Ka = tetapan ionisasi asam lemah 
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a = jumlah mol asam lemah 

g = jumlah mol basa konjugasi 

2. Larutan Penyangga Basa 

Sekarang marilah kita tinjau larutan yang mengandung basa lemah dengan 

asam konjugasinya. Misalnya, NH3dan NH4
+
 yang berasal dari garam  

 

 

Karena dalam satu larutan mengandung NH3 dan NH4
+
, maka rumus di 

atas dapat di tulis: 

pOH =  pKb - log 
 

 
 

dengan:  

Kb= tetapan ionisasi basa lemah 

b = jumlah mol basa lemah 

g = jumlah mol asam konjugasi 

2.2.3 Prinsip Kerja Larutan Penyangga 

1. Larutan penyangga asam 

Pada campuran CH3COOH dan CH3COO
-
 terdapat kesetimbangan: 

CH3COOH(aq)                CH3COO
-
(aq) +  H

+
(aq) 
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Pada penambahan asam: ion H
+
 dari asam bereaksi dengan ion 

CH3COO
-
 , membentuk CH3COOH (bergeser ke kiri) sehingga 

konsentrasi ion H
+
 dapat dipertahankan. 

CH3COO
-
(aq) +  H

+
(aq)               CH3COOH(aq)  

Pada penambahan basa: ion OH
-
 dari basa bereaksi dengan asam      

CH3COOH, (bergeser kekanan) sehingga konsentrasi ion H
+

  dapat 

dipertahankan.  

CH3COOH(aq) + OH
-
(aq)           CH3COO

-
(aq) +  H2O(l)                     

Penambahan  asam atau basa hampir tidak mengubah konsentrasi ion H
+
, 

berarti pH-nya hampir tetap. 

2. Larutan penyangga basa  

Pada campuran NH3 dan NH4
+
 terdapat kesetimbangan : 

NH3(g) + H2O(l)                    NH4
+

(aq) + OH
-
(aq) 

Pada penambahan asam: ion H
+
 dari asam bereaksi dengan NH3, 

membentuk NH4
+
 (bergeser ke kanan) sehingga konsentrasi ion OH

-
 

dapat dipertahankan.  

NH3(g) 
 
+  H

+
(aq)              NH4

+
(aq) 

Pada penambahan basa: ion OH
-
 dari basa bereaksi dengan ion NH4

+
 

membentuk NH3 (bergeser kekiri) sehingga konsentrasi ion OH
-
  dapat 

dipertahankan.  

NH4
+

(aq)
 
+  OH

-
(aq)                   NH3(g) +  H2O

 
(l)

  
 

Penambahan  asam atau basa hampir tidak mengubah konsentrasi ion OH
-
,  

berarti pOH-nya hampir tetap. 
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2.2.4 Kegunaan Larutan Penyangga 

Menurut Utami (2009: 184) kebanyakan reaksi-reaksi biokimia dalam 

tubuh makhluk hidup hanya dapat berlangsung pada  pH tertentu. Oleh karena itu, 

cairan tubuh harus merupakan larutan penyangga agar pH senantiasa konstan 

ketika metabolisme berlangsung. 

Dalam keadaan normal, pH dari cairan tubuh termasuk darah kita 

adalah 7,35 – 7,5. Walaupun sejumlah besar ion H+ selalu ada sebagai hasil 

metabolisme dari zat-zat, tetapi keadaan setimbang harus selalu dipertahankan 

dengan jalan membuang kelebihan asam tersebut. Hal ini disebabkan karena 

penurunan pH sedikit saja menunjukkan keadaan sakit. Untuk itu tubuh kita 

mempunyai hal-hal berikut. 

1. Sistem buffer, untuk mempertahankan pH tubuh agar tetap normal. 

2. Sistem pernapasan. 

Di sini dipakai buffer H2CO3/HCO3
–
 

Misalnya konsentrasi H3O
+ 

dalam darah naik, berarti pH-nya turun. 

 

Bila pH turun maka pusat pernapasan kita akan dirangsang, akibatnya kita 

bernapas lebih dalam sehingga kelebihan CO2 akan dikeluarkan 

melalui paru-paru. 

Karena kemampuan mengeluarkan CO2 ini, maka bufer H2CO3 dan HCO3
– 

paling baik untuk tubuh. 

3. Ginjal 
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Ginjal kita juga menolong untuk mengatur konsentrasi H3O
+
 dalam darah 

agar tetap konstan, dengan jalan mengeluarkan kelebihan asam 

melalui urine, sehingga pH urine dapat berada sekitar 4,8 – 7,0. 

Kegunaan larutan penyangga tidak hanya terbatas pada tubuh makhluk 

hidup. Reaksi-reaksi kimia di laboratorium dan di bidang industri juga banyak 

menggunakan larutan penyangga. Reaksi kimia tertentu ada yang harus 

berlangsung pada suasana asam atau suasana basa. Buah-buahan  dalam kaleng 

perlu dibubuhi asam sitrat dan natrium sitrat untuk menjaga pH agar buah tidak 

mudah dirusak oleh bakteri (Fachry, 2011). 

Larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari diantaranya: 

1. Larutan penyangga dalam obat-obatan: Aspirin  sebagai obat 

penghilang rasa nyeri mengandung asam asetilsalisilat. Vaksin kolera 

oral jenis CVD 103-HgR (Mutachol) diminum dengan buffer yang 

mengandung natrium bikarbonat, asam askorbat, dan laktosa untuk 

menetralisir asam lambung. 

2. Larutan penyangga dan Hidroponik: Rentang pH beberapa tanaman 

sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik  diantaranya: apel 5,0-

6,5; kentang 4,5-6,0;  strawberi 5,0-7,0; dan selada 6,0-7,0. 

3. Larutan penyangga dalam industri: larutan penyangga digunakan di 

industri fotografi, penanganan limbah, penyepuhan dan juga makanan. 

Agar materi organik dapat dipisahkan pada proses penanganan 

limbah, pH harus berkisar 5-7,5. Limbah layak dibuang ke air laut jika 

90% padatan telah dipisahkan dan sudah ditambah klorin. Sedangkan 
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pada industri pengalengan buah, buah-buahan yang dimasukkan ke 

dalam kaleng perlu dibubuhi asam sitrat dan natrium sitrat untuk 

menjaga pH agar tidak mudah rusak oleh bakteri. 

2.3      Miskonsepsi 

2.3.1 Pengertian Miskonsepsi 

Miskonsepsi merupakan salah satu tingkatan pemahaman konsep yang 

menunjukkan belum terpenuhinya penguasaan seluruh komponen konsep. Oleh 

karena itu, analisis bentuk miskonsepsi yang terjadi pada siswa dapat dilakukan 

melalui analisis komponen konsep yang belum dikuasai oleh siswa. Hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam menganalisis konsep adalah nama konsep, atribut-atribut 

kriteria dari konsep, atribut-atribut variabel dari konsep, definisi konsep, contoh-

contoh dan noncontoh-contoh dari konsep, serta hubungan konsep dengan konsep 

yang lain. 

Menurut Suparno (1997: 4) miskonsepsi menunjuk pada suatu konsep 

yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima para 

pakar dalam bidang itu. Sebagai contoh, siswa berpendapat bahwa ketika suatu 

reaksi mencapai kesetimbangan, konsentrasi zat dalam reaksi akan tetap dan 

reaksi terhenti. Konsep tersebut salah, karena konsentrasi zat dalam reaksi 

kesetimbangan selalu berubah-ubah, hanya perubahan ini dalam skala yang sangat 

kecil (mikros-kopis), dalam suatu reaksi kesetimbangan laju reaksi ke kanan sama 

dengan laju reaksi ke kiri sehingga seakan-akan reaksi terhenti.   

 Herron (dalam Nakiboglu, 2003) membagi miskonsepsi ke dalam 2 

kategori sebagai berikut: 
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“One category deals with what happens in the physical world. In this 

category students. ideas are simply contrary to empirical facts. Other 

misconceptions deal with students. explanations of what happens in the 

natural world. In most cases those explanations are logical from the 

students. point of view, are consistent with their understanding of the 

world, and are resistant to change.” 

 

Herron (dalam Nakiboglu, 2003) menyarankan 3 generalisasi miskonsepsi 

karena hubungannya pada deskripsi Piaget tentang operasi formal dan juga 

menerangkan  generalisasi lain yang dapat digambarkan dalam pencarian 

miskonsepsi. Tiga generalisasi itu adalah: 

“These three generalisations are: 

(1.)  Many misconceptions are related to concepts that involve 

proportional relationships: density, equilibrium, mole, acceleration, 

and rates of various kinds. 

(2.)  Many misconceptions are related to theoretical models that require 

the student to interpret observations in terms of something that cannot 

be experienced directly: explanations in terms of genetics and 

evolution, explanations in terms of an atomic model, and explanations 

in terms of probabilistic models. 

(3.)  Many misconceptions are related to difficulty in following chains of 

logical inference (if..then.therefore reasoning).” 

 

Bentuk-bentuk kalimat miskonsepsi yang ditemukan dalam jawaban siswa 

beraneka ragam. Pada tingkat formal siswa belajar konsep melalui definisi yang 

diberikan. Kemampuan untuk mengatakan suatu definisi dari suatu konsep dapat 

digunakan sebagai suatu kriteria bahwa siswa telah belajar konsep tersebut. 

Setelah mengetahui definisi dari suatu konsep, siswa akan mengetahui atribut-
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atribut kriteria dan variabel konsep yang merupakan suatu contoh dari konsep. 

Definisi dan ciri konsep yang ada kemudian dihubungkan dengan konsep-konsep 

lain. Hal ini terkait dengan aplikasi konsep. 

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana miskonsepsi terbentuk? Dalam 

proses pembelajaran, siswa akan mengolah informasi yang masuk ke dalam otak 

mereka. Dalam proses menyampaikan informasi baru ke dalam struktur kognitif 

mereka, siswa sering kali mengalami kesulitan, bahkan kegagalan. Hal inilah yang 

kemudian menjadi timbulnya miskonsepsi pada kognitif siswa. Lebih jelas, 

miskonsepsi didefinisikan sebagai pengetahuan konseptual dan proporsional siswa 

yang tidak konsisten atau berbeda dengan kesepakatan ilmuwan yang telah 

diterima secara umum dan tidak dapat menjelaskan secara tepat fenomena ilmiah 

yang diamati. Perlu ditekankan bahwa miskonsepsi siswa dapat dengan tepat 

menjelaskan pengalaman dan pengamatan siswa yang sesuai dengan logika siswa 

dan konsisten dengan pemahaman mereka tentang dunia. Oleh karena itu, 

miskonsepsi sangat sukar untuk diubah (Sanger & Greenbowe, 1997 dalam 

Sukisman & Lis P, 2009). 

2.3.2 Menganalisis Miskonsepsi 

Pengelompokkan tingkatan pemahaman yang dilakukan oleh Abraham, et 

al., 1992 (dalam Sukisman P.&Lis P, 2009) di atas nampaknya dihasilkan dari 

sebuah penelitian yang mengharuskan siswa memberikan respon dengan jawaban 

essay, bukan pilihan ganda atau jawaban singkat lainnya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Sukisman Purtadi dan Rr. Lis Permana Sari (2008 – 2009) berhasil 

meramukan bagaimana respon – respon siswa dari pertanyaan yang menuntut 
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jawaban uraian siswa dikelola untuk kemudian dikelompokkan ke dalam kategori 

tersebut. Dengan mengalurkan jawaban menggunakan pertanyaan-pertanyaan 

’tidak biasa’ jawaban siswa akan lebih mudah dianalisis. Pertanyaan tidak biasa 

yang dimaksudkan di sini adalah pertanyaan tersusun sehingga komponen konsep 

yang ingin diungkap dapat dimunculkan semua, dan hal yang perlu ditekankan di 

sini adalah pertanyaan lebih memfokuskan pada konsep bukan pada perhitungan. 

Pengkategorian derajat pemahaman konsep siswa dari soal yang kita buat 

dapat dilakukan dari persiapan soal. Pertanyaan untuk menjaring konsep 

sebaiknya tidak memberikan beban hafalan terlalu banyak atau bahkan sebaiknya 

tidak mengandung hafalan sama sekali. Rencana penilaian dari setiap unsur yang 

dinilai sebaiknya sejelas mungkin. Dari sini kemudian dibuat rentang skor 

penilaian untuk mengklasifikasikan berdasarkan jawaban yang dikemukakan oleh 

siswa atau mengelompokkan level siswa berdasarkan tingkatannya. 

Penentuan rentang skornya adalah sebagai berikut: 

1. Derajat pemahaman tidak ada respon memiliki nilai nol. Di sini siswa 

tidak menjawab sama sekali atau menjawab tetapi tidak ada yang benar 

satupun. 

2. Derajat pemahaman tidak paham konsep mempunyai rentang antara 1 

sampai nilai total untuk jawaban yang merupakan data. Jika siswa tidak 

dapat mengemukakan alasan terhadap peristiwa pada soal yang diajukan, 

maka siswa mengalami ketidakpahaman konsep. 
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3. Derajat pemahaman miskonsepsi diperoleh siswa ketika bisa mencapai 

skor di atas derajat tidak paham konsep sampai skor total pada 

pengungkapan alasan dari dibalik data itu. 

4. Derajat pemahaman paham sebagian dengan miskonsepsi. Derajat ini 

mempunyai skor di atas derajat miskonsepsi sampai jawaban prediksi yang 

menyimpang dari konsep awal yang dikemukakan, berarti mereka masuk 

dalam derajat ini. 

5. Derajat pemahaman paham sebagian konsep mempunyai skor di atas 

derajat paham sebagian dengan miskonsepsi sampai skor di bawah skor 

tertinggi. Di sini siswa akan melengkapi atau mengemukakan konsep-

konsep untuk membenarkan atau menguatkan jawaban prediksi. 

6. Derajat pemahaman paham konsep merupakan derajat tertinggi, dan akan 

diperoleh siswa ketika mempunyai skor maksimal. 

Namun, sebenarnya kalimat-kalimat miskonsepsi juga dapat ditemukan 

langsung pada jawaban siswa. Kita dapat menganalisisnya secara langsung 

dengan mendasarkan pada kebutuhan apa yang menjadi dasar penganalisisan ini 

karena miskonsepsi dapat ditinjau dari komponen konsep dan sumbernya. Analisis 

miskonsepsi dari segi komponen konsep akan memberikan informasi pada guru 

dan juga siswa tentang komponen mana yang perlu mendapatkan perbaikan dan 

juga memberikan rambu-rambu pada guru untuk mewaspadai hal-hal yang 

memungkinkan terjadinya miskonsepsi selama proses pembelajaran. Analisis 

miskonsepsi dari segi darimana miskonsepsi ini muncul memberikan rambu-
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rambu pada guru untuk mewaspadai hal-hal yang memungkinkan terjadinya 

miskonsepsi sebelum dan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Untuk mengidentifikasi dan menganalisis miskonsepsi – miskonsepsi 

dapat digunakan interview, tes pensil dan kertas seperti pilihan ganda dan tes 

respon bebas, peta konsep, tes asosiasi kata, atau kombinasi dari metode – metode 

ini.  

2.4 Sikap Ilmiah 

Mengutip pendapat Dawson (Bundu, 2006: 13):   

“Sikap  dikelompokkan  ke  dalam  dua  kelompok  besar  yakni  

seperangkat  sikap  yang  jika  diikuti  akan  membantu  proses  pemecahan 

masalah,  dan  seperangkat  sikap  yang menekankan  sikap  tertentu  

terhadap sains  sebagai  suatu  cara  memandang  dunia  serta  dapat  

berguna  bagi pengembangan karir di masa datang. Yang  termasuk  sikap 

pada kelompok pertama  adalah:  (a)  kesadaran  akan  perlunya  bukti  

ketika mengemukakan suatu  pernyataan,  (b)  kemauan  untuk 

mempertimbangkan  interpretasi  atau pandangan  lain,  (c) kemauan 

melakukan  eksperimen atau kegiatan  lainnya dengan  hati-hati,  dan  (d) 

menyadari  adanya  keterbatasan  dalam  penemuan keilmuan. Sedangkan 

sikap yang  termasuk dalam perangkat kedua, adalah: (a) rasa ingin tahu 

terhadap dunia fisik dan biologis serta cara kerjanya, (b) pengakuan bahwa 

IPA dapat membantu memecahkan masalah individu dan global,  (c) 

memilki  rasa  antusiasme untuk menguasai pengetahuan dengan metode  

ilmiah,  (d)  pengakuan  pentingnya  pemahaman  keilmuan, (e)pengakuan  

bahwa  sains  adalah  aktivitas  manusia,  dan  (f)  pemahaman hubungan 

antara sains dengan bentuk aktivitas manusia lainnya.” 

 

Sikap dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sikap yang membantu 

proses pemecahan masalah  (keterampilan  proses)  dan  sikap  yang menekankan  
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kepada sikap  tertentu  terhadap  sains  sebagai  suatu cara dalam memandang 

dunia  (sikap ilmiah). 

Menurut Wynne Harlen  (Mulyana 2009: 11) yang tercantum dalam 

Hernawati (2012),  terdapat  sembilan sikap ilmiah yang harus dikembangkan 

sejak dini. Sikap ilmiah tersebut adalah:  

1. Sikap ingin tahu (curiousity)  

Apabila  menghadapi  suatu  masalah  yang  baru  dikenalnya,maka  ia  

berusaha mengetahuinya;  senang mengajukan  pertanyaan  tentang  objek  

dan  peristiwa; kebiasaan  menggunakan  alat  indera   sebanyak  mungkin  

untuk  menyelidiki suatu masalah; memperlihatkan gairah dan 

kesungguhan dalam menyelesaikan eksprimen, dll.  

2. Sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru (originality) 

Ingin menghasilkan suatu karya yang baru dan tidak sama atau menjiplak karya 

orang lain.  

3. Sikap kerja sama (cooperation)   

Sikap  ini  perlu  dikembangkan  dalam  pembelajaran  IPA,  mengingat  

kondisi bangsa  Indonesia  yang  telah melupakan  budaya  gotong  

royong,  terutama  di daerah perkotaan.  

4. Sikap tidak putus asa (perseverance)  

Misalnya  tidak bosan melakukan penelitian, bersedia mengulangi  eksperimen 

yang  hasilnya  meragukan,  tidak  berhenti  melakukan  percobaan  

sebelum selesai, dan bekerja dengan teliti terhadap hal-hal yang ingin 

diketahuinya. 
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5. Sikap terbuka untuk menerima (open-mindedness)  

Maksudnya  bersedia  mendengarkan  argumen  orang  lain  sekalipun  berbeda 

dengan apa  yang diketahuinya,  terbuka menerima kritikan dan  respon 

negatif terhadap pendapatnya.  

6. Sikap mawas diri (self critism)  

Mengetahui porsinya sebagai seorang siswa. 

7. Sikap bertanggung jawab (responsibility)  

Yaitu  sikap  dan  perilaku  seseorang  untuk  melaksanakan  tugas  dan 

kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia  lakukan  terhadap diri 

sendiri, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang 

Maha Esa. 

8. Sikap berpikir bebas (independence in thinking)  

Tidak  merasa  minder,  berpikiran  cemerlang,  dan  tidak  memiliki  rasa 

kecemasan atau takut ketika memikirkan suatu hal.  

9. Sikap kedisiplinan diri (self discipline)   

Datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, dll. 

2.5      Kajian Penilitian Yang Relevan 

Ada beberapa penelitian yang bertujuan meminimaliasi miskonsepsi, 

antara lain skripsi yang dilakukan oleh Fransisca Dina Susilawati (2008) dengan 

judul Implementasi Strategi Peta Konsep Dalam Cooperatif Learning Sebagai 

Upaya Meminimalisasi Miskonsepsi Bioteknologi Di SMA Negeri 8 Surakarta 

dimana berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Penggunaan 

strategi concept mapping (peta konsep) dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 
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materi bioteknologi. (2) Penggunaan strategi concept mapping (peta konsep) dapat 

meminimalisasi miskonsepsi pada materi bioteknologi di SMA Negeri 8 

Surakarta.  

Selain itu skripsi yang dilakukan Arum Jatmiko (2008) dengan judul 

Analisis Miskonsepsi Materi Hasil Kali Kelarutan Dan Strategi Pemecahannya 

Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Boja, berdasarkan analisis data hasil 

penelitian beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab miskonsepsi  siswa 

antara lain: pembelajaran oleh guru, kurangnya minat dan perhatian siswa  pada 

saat proses pembelajaran berlangsung, kurangnya kesiapan siswa dalam menerima 

materi pelajaran, strategi belajar dengan cara menghafal, kurangnya latihan soal 

dan sumber belajar siswa, pengaruh buku ajar. 

Skripsi mengenai Studi Miskonsepsi Materi Larutan Asam Basa Di SMA 

N 3 Tegal oleh Eva Karolina, analisis data hasil penelitian menunjukkan bahwa 

presentase miskonsepsi sebagai berikut: konsep asam basa menurut arrhenius 

30,88%; konsep pengertian asam basa menurut bronsted lawry 13,73%; konsep 

pengertian asam basa menurut lewis 10,29%; konsep identifikasi larutan asam 

basa menggunakan berbagai indikator 25%; konsep hubungan kekuatan asam atau 

basa dengan derajad pengionan (α) dan tetapan ionisasi asam (Ka) atau Kb 

11,97%; konsep penghitungan pH dan pOH berdasarkan kekuatan asam dan 

basanya 10,29%; konsep kemolaran larutan terhadap pH 50,495%; konsep 

penetralan asam kuat dan basa kuat 19,12%; konsep pH dalam lingkungan sehari-

hari 22,06% 
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Faktor yang diduga menjadi penyebab miskonsepsi siswa dalam 

memahami materi larutan asam basa antra lain: motivasi dan kesiapan belajar 

siswa, pengetahuan yang telah diperoleh siswa sebelumnya, interaksi sosial antar 

siswa, kemampuan berfikir logis siswa terhadap suatu konsep, metode dan 

pendekatan belajar yang digunakan guru, gagasan-gagasan yang muncul dari 

pikiran siswa yan bersifat pribadi dan kurang ilmiah. 

Penelitian yang relevan terkait metode investigasai adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Alvia Riftiani (2010) dengan judul Pembelajaran Kontekstual 

Berbasis Group Investigation Aser Terhadap Hasil Belajar Materi Redoks Siswa 

Kelas X SMA Negeri 4 Semarang. Hasil penelitian Ada pengaruh pembelajaran 

kontekstual berbasis Group Investigation ASER terhadap hasil belajar siswa 

materi redoks. Pengaruh pembelajaran kontekstual berbasis Group Investigation 

ASER terhadap hasil belajar siswa materi redoks yaitu sebesar 31,25 %.   

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian untuk meminimalisasi miskonsepsi dengan metode 

investigasi dan untuk mengkaji sikap ilmiah siswa. 

2.6      Kerangka Berpikir 
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Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

2.7      Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini adalah pembelajaran dengan metode 

investigasi dapat meminimalisasi miskonsepsi buffer pada siswa kelas XI SMA. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain eksperimen. Pada eksperimen tersebut, 

prinsip ekuivalensi antar kelompok eksperimen dangan kelompok kontrol bisa 

dipenuhi melalui prosedur random (Sumanto, 1995: 131). 

Desain untuk penelitian eksperimen-sebenarnya terbagi menjadi dua, 

yaitu: desain “pretest-only control group” dan desain “pretest-postest control 

group”. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen “pretest-postest control 

group”. Desain ini melibatkan sekurang-kurangnya dua kelompok, kedua-duanya 

dibentuk dengan penempatan secara random. Kedua kelompok diberi pretes pada 

variabel kontrol, salah satu kelompok menerima treatmen baru, keduanya itu 

diberi postes (Sumanto, 1995: 133). 

Pada penelitian ini digunakan dua kelas sebagai sampel yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen melakukan pembelajaran dengan 

pendekatan investigasi dan kelas kontrol menggunakan pembelajaran 

konvensional. 

Desain pada penelitian ini berbentuk: 

                  Pretes   Treatmen   Postes 

Kontrol             O1                   X1                 O2 

Eksperimen       O1                 X2                  O2  

31 
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Keterangan : 

O1 : Pretes 

X1 : Pembelajaran konvensional 

X2 : Pendekatan investigasi 

O2 : Postes  

 

3.2 Prosedur Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dikelompokkan dalam tiga tahap, yaitu tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis data. Prosedur penelitian ini 

dirancang untuk memudahkan dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap  persiapan adalah 

a. Merancang instrumen penelitian (seperti: Silabus, RPP, soal tes 

miskonsepsi, lembar observasi). 

b. Melakukan uji coba instrumen penelitian dan dianalisis daya 

pembeda, tingkat kesukaran, validitas, dan reliabilitas instrumen 

tersebut. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan ini adalah 

a. Melaksanakan pretes untuk mengukur miskonsepsi siswa. 

b. Menganalisis tingkat miskonsepsi siswa melalui data hasil pretes. 

c. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

investigasi untuk kelas eksperimen dan pendekatan konvensional 

untuk kelas kontrol. 
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d. Melaksanakan postes untuk mengukur tingkat miskonsepsi siswa 

setelah dilakukan perlakuian. 

3. Tahap Analisa Data 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap analisa data adalah 

a. Melakukan analisis data dan melakukan pengujian hipotesis. 

b. Melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian yang meliputi 

anlisis data dan uji hipotesis. 

c. Menyimpulkan hasil penelitian. 

Berdasarkan uraian tersebut, prosedur penelitian dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 

3.3  Populasi dan Sampel 
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Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMA N 2 

Temanggung tahun pelajaran 2012/2013. 

Tabel 3.1 Populasi penelitian 

Kelas Jumlah Siswa 

XI IPA 1  30 

XI IPA 2 30 

XI IPA 3 30 

XI IPA 4  30 

 

3.3.2 Sampel 

Sampel dalam rencana penelitian ini diambil dengan teknik Cluster 

Random Sampling. Rencana penelitian ini mengambil 2 kelas (1 kelas eksperimen 

dan 1 kelas kontrol) secara acak dengan undian dari populasi. Sebelum dilakukan 

pengambilan sampel, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan  homogenitas 

untuk mengetahui keseragaman sampel. Data yang digunakan untuk uji normatitas 

dan homogenitas yaitu nilai ujian mid semester ganjil pada mata pelajaran kimia 

kelas XI IPA SMA N 2 Temanggung. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa saja yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002:118). Variabel dalam rencana 

penelitian ini adalah: 
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3.4.1 Variabel Bebas  

Variabel bebasnya yaitu pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran kimia yang digunakan dimana variasi yang digunakan yaitu 

pembelajaran kimia dengan metode investigasi. 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikatnya yaitu miskonsepsi dan sikap ilmiah siswa. 

3.4.3 Variabel kontrol  

Variabel kontrol dalam rencana penelitian ini adalah kurikulum, guru yang 

sama, materi dan jumlah jam pelajaran yang sama. 

3.5  Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang dilakukan adalah: 

3.5.1 Soal Miskonsepsi 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah tingkat miskonsepsi 

siswa setelah mendapat perlakuan. Untuk mengetahui tingkat miskonsepsi siswa 

tersebut, maka harus diadakan tes. Adapaun tes yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Pretes untuk mengukur kemampuan awal kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. 

2. Postes diberikan untuk melihat kemampuan siswa sesudah diberikan 

perlakuan pada kedua kelompok tersebut. 

Soal-soal untuk tes awal dan tes akhir sama, tes diberikan kepada setiap 

siswa. Bahan tes diambil dari mata pelajaran kimia SMA kelas XI IPA semester 

genap, pokok bahasan yang diambil dalam penelitian ini adalah Larutan 
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Penyangga. Tes yang digunakan untuk mengukur tingkat miskonsepsi siswa 

berupa tes pilihan ganda disertai alasan yang terdiri dari 25 butir soal. Beberapa 

butir soal diadaptasi dan dimodifikasi dari Michael Purba (2007) dan BSE. Dalam 

penyesuaian soal tes, diawali dengan penyusunan kisi-kisi soal yang dilanjutkan 

dengan menyusun soal beserta alternatif kunci jawaban masing-masing soal.  

Sebelum digunakan soal terlebih dahulu diujucobakan. Jumlah soal yang 

diujicobakan sebanyak 40 soal dengan waktu pengerjaan 90 menit. 

3.5.2 Silabus  

Silabus memuat komponen-komponen : standar kompetensi, kompetensi 

dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, penilaian, alokasi 

waktu, serta sumber/alat/bahan. 

3.5.3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) memuat komponen-komponen : 

standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran, model dan metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran, alat/bahan/sumber belajar, penilaian yang meliputi jenis tagihan, 

bentuk instrumen, dan alternatif jawaban. 

3.5.4 Lembar Observasi 

Lembar observasi merupakan instrumen yang digunakan untuk mengamati 

dan mencatat secara sistematik gejala yang tampak pada subjek penelitian. 

Lembar observasi ini memuat pengamatan penelitian berupa skala rating 

mengenai berbagai aspek sikap ilmiah siswa, afektif, dan psikomotorik yang 
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muncul selama pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Jenis dan aspek sikap 

ilmiah yang diukur pada lembar observasi memuat: 

1. Sikap bertanggung jawab (responsibility) 

2. Sikap kedisiplinan diri (self discipline)   

3. Sikap kerja sama (cooperation)   

4. Sikap ingin tahu (curiousity) 

5. Sikap terbuka untuk menerima (open-mindedness) 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 

3.6.1 Metode Observasi 

Pedoman observasi digunakan untuk mengetahui sikap ilmiah dan aspek 

afektif serta psikomotor siswa selama proses pembelajaran.  

3.6.2 Metode Angket 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data respon siswa pada kelas 

eksperimen terhadap pembelajaran kimia dengan penerapan metode investigasi.  

3.6.3 Metode Dokumentasi 

Peneliti dapat secara langsung mengambil bahan dokumen yang sudah ada 

guna memperoleh data yang dibutuhkan. Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data mengenai foto kegiatan KBM, daftar nama siswa, rencana 

pembelajaran, dan daftar nilai.  

3.6.4 Teknik Tes 

Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

miskonsepsi siswa baik pretes maupun postes. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1    Analisis Instrumen Uji Coba Soal 

Agar instrumen itu baik, maka harus diujicobakan terlebih dahulu pada 

siswa yang telah mendapat materi yang akan disampaikan, dengan maksud untuk 

mengetahui terpenuhi tidaknya validitas dan reliabilitasnya. Selain itu, dari hasil 

uji coba, setiap butir soal dianalisis untuk mengetahui tingkat kesukaran dan daya 

pembedanya. 

3.7.1.1 Validitas 

3.7.1.1.1 Validitas Isi Soal 

Perangkat tes dikatakan telah memenuhi validitas isi apabila materinya 

telah disesuaikan dengan kurikulum yang sedang berlaku. Jadi peneliti menyusun 

kisi-kisi soal berdasarkan kurikulum, selanjutnya instrumen dikonsultasikan 

dengan guru pengampu dan dosen pembimbing. 

3.7.1.1.2 Validitas Butir Soal 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 283-284), validitas butir soal 

dihitung menggunakan rumus Korelasi point biserial yaitu sebagai berikut. 

q

p

s

XX
r

t

tp

pbis


  

Keterangan :  

= Koefisien korelasi point biserial 

X p= Skor rata-rata kelas yang menjawab benar butir yang 

bersangkutan 

X t = Skor rata-rata total 

pbisr
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p= Proporsi peserta yang menjawab benar butir yang    

bersangkutan 

st= Standar deviasi skor total 

q = 1 - p  

  

Sudjana (2002: 380) menyatakan hasil perhitungan  kemudian 

digunakan untuk mencari signifikasi ( ) dengan rumus: 

                                                       
     √   

√       
 

 

Kriteria : jika thit > ttab, maka butir soal valid, dengan dk = (n-2) dan n 

adalah jumlah siswa (Sudjana, 2002: 383). 

Hasil analisis nilai uji coba mununjukkan bahwa dalam soal uji coba 

terdapat 32 butir soal pilihan ganda dan uraian yang valid, yaitu nomor 1, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 

46, 48, 49, dan 50. Soal-soal valid tersebut belum tentu dapat dipakai sebagai soal 

pretes maupun postes karena selain valid, soal yang dijadikan sebagai soal pretes 

dan postes juga harus memenuhi kriteria relibilitas, daya pembeda, dan tingkat 

kesukaran 

3.7.1.2 Reliabilitas 

Untuk mengukurnya digunakan Cronbach’s Alpha atau Koefisien Alpha 

(Suharsimi Arikunto, 2006). Rumus yang digunakan dinyatakan dengan: 

r11 = (
 

   
) (  

∑  
 

∑  
 ) 

Keterangan: 

r11 = Reliabilitas yangh dicari 

pbisr

hitungt
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n = jumlah butir soal 

∑  
  = jumlah varian butir soal 

  
  = varian skor total 

Tingkat reliabilitas dari soal uji coba didasarkan pada klasifikasi Guilford 

(Rusefendi, 2003) sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Klasifikasi Tingkat Reliabilitas 

Besarnya Tingkat Reliabilitas 

0,00 ≤ α ≤ 0,20 Kecil 

0,20 ≤ α ≤ 0,40 Rendah 

0,40 ≤ α ≤ 0,60 Sedang 

0,60 ≤ α ≤ 0,80 Tinggi 

0,80 ≤ α ≤ 1,00 Sangat tinggi 

 

Analisis butir soal pilihan ganda menghasilkan harga r11 sebesar 0,818 

dalam kategori tinggi. Harga r11 tersebut kemudian dikonsultasikan dengan 

harga r pada tabel r product moment dengan taraf signifikansi 5 % dan n = 38 

yaitu 0,32. Kriteria soal reliabel yaitu bila harga r11 lebih besar daripada harga 

r pada tabel r product moment. Berdasarkan hasil analisis butir soal ujicoba 

dapat disimpulkan bahwa soal uji coba penelitian ini reliabel yang 

ditunjukkan dengan kedua nilai r11lebih besar dari harga r pada tabel r 

product moment(0,32). 

3.7.1.3 Daya Pembeda 

Daya pembeda digunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan butir 

soal mampu membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa 
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yang berkemampuan rendah. Rumus yang digunakan untuk menghitung daya 

pembeda soal adalah sebagai berikut (Suherman, 2003): 

DP = 
        

   
 

Keterangan: 

DP = Daya Pembeda 

JBA = jumlah benar kelompok atas 

JBB = jumlah benar kelompok bawah 

JSA = jumlah siswa kelompok atas 

Daya pembeda uji coba soal didasarkan pada klasifikasi berikut ini ; 

Tabel 3.3 Klasifikasi Daya Pembeda 

Daya Pembeda Evaluasi Butir Soal 

DP≤0,00 Sangat jelek 

0,00< DP ≤ 0,20 Jelek 

0,20< DP ≤ 0,40 Cukup 

0,40< DP ≤ 0,70 Baik 

0,70< DP ≤ 1,00 Sangat baik 

Berdasarkan hasil penelitian, dari 50 soal yang telah diujicobakan terdapat 

14 soal berkategori sangat jelek dan 4 soal kategori jelek. Soal yang mendapat 

kategori sangat jelek dan jelek dapat terjadi karena siswa kelas bawah lebih 

banyak menjawab soal dengan benar dibandingkan dengan kelompok atas. Soal 

yang berkategori sangat jelek dan jelek tidak dipakai untuk instrumen tes. Hasil 

perhitungan daya beda, terdapat 9 soal berkategori cukup, 20 soal berkategori 
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baik, dan 3 soal berkategori baik sekali. Soal yang mempunyai kategori cukup, 

baik, dan baik sekali dapat digunakan sebagai instrumen tes. 

3.7.1.4 Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Tingkat kesukaran digunakan untuk melihat keberadaan butir soal apakah 

dipandang sukar, sedang, atau mudah. Tingkat kesukaran pada masing-masing 

butir soal dihitung menggunkan rumus: 

IK = 
        

    
 

Keterangan: 

IK = Indeks kesukaran untuk setiap butir soal 

JBA = jumlah benar kelompok atas 

JBB = jumlah benar kelompok bawah 

JSA = jumlah siswa kelompok atas 

Hasil perhitungan tingkat kesukaran diinterpretasikan menggunkan kriteria 

tingkat kesukaran butir soal yang dikemukakan oleh Suherman (2003) seperti 

Tabel 3.4  berikut. 

Tabel 3.4 Kriteria Tingkat Kesukaran 

Indeks Kesukaran Interpretasi 

IK = 0,00 Terlalu sukar 

0,00 < IK ≤ 0,30 Sukar 

0,30 < IK ≤ 0,70 Sedang 

0,70 < IK ≤ 1,00 Mudah 

IK = 1,00 Terlalu mudah 
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Berdasarkan perhitungan tinngkat kesukaran terdapat 9 soal berkategori 

sukar, 33 soal berkategori sedang dan 8 soal berkategori mudah. Dari data 

tersebut, semua soal mempunyai peluang dijadikan instrumen tes. Namun, 

soal yang baik adalah soal yang sedang yaitu tidak terlalu sukar dan tidak 

terlalu mudah (Suharsimi Arikunto, 2006: 210). Soal yang sukar dapat 

menumbuhkan minat belajar bagi siswa yang pandai, sedangkan soal yang 

mudah akan membangkitkan semangat bagi siswa yang lebih lemah. 

Analisis soal uji coba yang meliputi analisis validitas, reliabilitas, daya 

beda dan tingkat kesukaran mendapatkan 25 soal yang dapat digunakan 

sebagai instrumen tes. Ke-25 soal uji coba tersebut adalah soal nomor: 4, 5, 7, 

8, 9, 11, 13, 15, 16, 20, 21, 26, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 

dan 50. 

Analisis butir soal untuk 25 soal yang dijadikan soal pretes dan postes 

menghasilkan harga r11 sebesar 0,886 dalam kategori sangat tinggi. Harga r11 

tersebut kemudian dikonsultasikan dengan harga r pada tabel r product 

moment dengan taraf signifikansi 5 % dan n = 38 yaitu 0,32. Kriteria soal 

reliabel yaitu bila harga r11 lebih besar daripada harga r pada tabel r product 

moment. Berdasarkan hasil analisis butir soal ujicoba dapat disimpulkan 

bahwa soal uji coba penelitian ini reliabel yang ditunjukkan dengan kedua 

nilai r11lebih besar dari harga r pada tabel r product moment(0,32). 

3.7.2 Analisis data tahap awal 

Analisis data tahap awal digunakan untuk mengetahui adanya kesamaan 

kondisi awal populasi penelitian sebagai pertimbangan dalam pengambilan 
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sampel. Data yang digunakan adalah nilai ujian akhir semester ganjil kelas XI 

IPA SMA Negeri 2 Temanggung. 

Tabel 3.5 Data Nilai UAS Semester Ganjil 

No. Kelas 
Jumlah 

Siswa 

Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 
Rata-rata 

1. X I IPA 1 30 90 61 72,80 

2. XI IPA 2 30 87 50 71,17 

3. XI IPA 3 30 94 56 74,60 

4. XI IPA 4 30 94 46 70,90 

 

Analisis data tahap awal meliputi tiga uji, yaitu uji normalitas, 

homogenitas dan kesamaan keadaan awal populasi (uji Anava). 

3.7.2.1 Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui normal tidaknya data yang akan 

dianalisis. Uji statistik yang digunakan adalah uji chi-kuadrat dengan rumus: 

 






k

i i

ii

E

EO

1

2  

Keterangan : 

 χ
2
= chi kuadrat 

Oi= frekuensi pengamatan 

Ei= frekuensi yang diharapkan 

k= banyaknya kelas interval 

i = 1,2,3,...,k                     

(Sudjana,2002: 273). 

 

Kriteria pengujian adalah jika χ
2

hitung < χ
2

(1-α)(k-3), maka distribusi data 

tidak berbeda dengan distribusi normal atau data berdistribusi normal. 
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Tabel 3.6 Hasil Uji Normalitas Populasi 

No. Kelas χ
2

hitung χ
2

tabel Kriteria 

1. X I IPA 1 1,6735 7,81 Distribusi normal 

2. XI IPA 2 4,1295 7,81 Distribusi normal 

3. XI IPA 3 1,5119 7,81 Distribusi normal 

4. XI IPA 4 1,6209 7,81 Distribusi normal 

 

Berdasarkan Tabel 3.6 hasil uji normalitas populasi diperoleh χ
2

hitung < 

χ
2

tabel, maka populasi berdistribusi normal sehingga telah memenuhi syarat 

dijadikan sampel penelitian.  

3.7.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk menunjukkan bahwa populasi 

benar-benar homogen. Menurut Sudjana (2002: 263), rumus yang digunakan 

adalah uji Bartlett. 

 
 

dengan 

  dan   

 

 

Keterangan: 

 = besarnya homogenitas 

B= koefisien Bartlet 

si
2
= variansi masing-masing kelas 

s
2
= variansi gabungan 

ni= jumlah siswa dalam kelas 

      22 log110ln SiniB

2
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Kriteria pengujian jika    dapat dari distribusi chi kuadrat 

dengan peluang (1-) dan dk= k-1, maka populasi homogen. 

Tabel 3.7 Hasil Uji Homogenitas Populasi 

Data  χ
2

hitung χ
2

tabel Kriteria 

Nilai UAS Semester 1 6,9909 7,81 Homogen 

 

Berdasarkan Tabel 3.7 diperoleh χ
2

hitung kurang dari χ
2

(1-α)(k-1) (taraf signifikan 

5%), maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima yang berarti varians dari 

populasi tidak berbeda satu dengan yang lain atau sama (homogen).  

3.7.2.3 Uji Kesamaan Keadaan Awal Populasi (Uji Anava) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah keadaan awal populasi sama 

atau tidak (Sudjana, 2002: 307). Perhitungan uji ini ada beberapa langkah 

yaitu: 

1) Menentukan jumlah kuadrat rata-rata (RY) 

n

X
RY

2)(


 

2) Menentukan jumlah kuadrat antar kelompok (AY) 

   
 ∑   

 

  
    

3) Menentukan jumlah kudrat total (JK total) 

JKtot = ∑(Xi)
2
 

4) Menentukan jumlah kudrat dalam kelompok (DY)   

DY = JKtot – RY – AY 

 

2   11  k
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Tabel 3.8 Hasil Uji Kesamaan Keadaan Awal Populasi (Uji Anava) 

Data Fhitung Ftabel Kriteria 

Nilai UAS Semester 1 2,47 2,68 Keadaan populasi sama 

 

Berdasarkan Tabel 3.8 hasil pengujian dapat dikatakan bahwa tidak ada 

perbedaan rata-rata data nilai mid semester ganjil pada anggota populasi 

karena nilai Fhitung(2,21)< Ftabel(2,24). Dengan demikian anggota populasi 

mempunyai keadaan yang sama sehingga sampel jika diberi perlakuan akan 

memberikan hasil yang tidak berbeda.  

3.7.3  Analisis Data Tahap akhir 

3.7.3.1 Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui normal tidaknya data yang akan 

dianalisi. Uji statistik yang digunakan adalah uji chi-kuadrat dengan rumus: 

 






k

i i

ii

E

EO

1

2  

Keterangan : 

 χ
2
= chi kuadrat 

Oi= frekuensi pengamatan 

Ei= frekuensi yang diharapkan 

k= banyaknya kelas interval 

i = 1,2,3,...,k              

     (Sudjana, 2002: 273). 

 

Kriteria pengujian adalah jika χ
2

hitung < χ
2

(1-α)(k-3). maka distribusi data 

tidak berbeda dengan distribusi normal atau data berdistribusi normal. 
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3.7.3.2 Uji Kesamaan Dua Varian 

Sudjana (2002: 250) menyatakan uji kesamaan dua varian data 

miskonsepsi bertujuan untuk menentukan rumus t-tes yang digunakan dalam 

uji hipotesis akhir, dengan rumus: 

 F    =
terkecil

terbesar

ians

ians

var

var

 

Kriteria pengujian hipotesis sebagai berikut : 

1) Jika harga Fhitung < Fα(nb-1)(nk-1) dengan (s1 
2
 = s2 

2
) berarti kedua kelas 

mempunyai varians tidak berbeda sehingga diuji dengan rumus t. 

2) Jika harga Fhitung ≥ Fα(nb-1)(nk-1)  dengan (s1 
2
 ≠ s2 

2 
)
 
 berarti kedua kelas 

mempunyai varians beda sehingga diuji dengan rumus t’.  

Peluang yang digunakan adalah ½ α (α = 5 %), dk untuk pembilang= 

n1 – 1 dan dk untuk penyebut = n2 – 1.  

3.7.3.3 Uji Rata-rata t Satu Pihak Kanan 

Uji Hipotesis menggunakan uji rata-rata satu pihak kanan. Sudjana 

(2002: 243) menyatakan uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

miskonsepsi dan sikap ilmiah siswa kelas eksperimen lebih baik daripada 

kelas kontrol.  

Berdasarkan uji kesamaan dua varians: 

3.7.3.3.1 Jika dua kelas mempunyai varians tidak berbeda (s1
2
 = s2

2
) digunakan 

rumus t 
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thitung = 















21

21

11

nn
s

XX   dengan     

s =    
2

11

21

2

22

2

11





nn

snsn  

dk = n1 + n2 -2 

Keterangan : 

X
1
 = Rata-rata postes kelas eksperimen  

X
2
 = Rata-rata postes kelas kontrol 

1n  = Jumlah siswa kelas eksperimen  

 = Jumlah siswa kelas kontrol 

2

1s  = Varians data kelas eksperimen 

2

1s  = Varians data kelas kontrol 

s = Simpangan baku gabungan 

  

Kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut : 

1) Jika thitung < t(1-α)(n1+n2-2) hal ini berarti rata-rata kelas eksperimen tidak 

lebih baik dari kelas kontrol.  

2) Jika thitung  t(1-)(n1+n2-2) hal ini berarti rata-rata kelas eksperimen lebih baik 

dari pada kelas kontrol. 

3.7.3.3.2 Jika dua kelas mempunyai varians yang berbeda (s1
2
 s2

2
) digunakan 

rumus   t’ 

t’hitung = 
   2

2

21

2

1

21

// nsns

XX




  

Kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut : 

2n



50 
 

 
 

1) Jika t’ <
21

2211

ww

twtw




 hal ini berarti rata-rata kelas eksperimen tidak lebih 

baik dari kelas kontrol.  

2) Jika t
’
  

21

2211

ww

twtw




 hal ini berarti rata-rata kelas eksperimen lebih baik 

dari pada kelas kontrol. 

dengan  w1 = 
1

2

1

n

s
, w2 = 

2

2

2

n

s
,  t1 = t(1-α)(n1-1) dan t2 = t(1-α)(n2-1) 

Keterangan : 

X 1 = Rata-rata postes kelas eksperimen. 

X 2 = Rata-rata postes kelas kontrol. 

n1  = Jumlah siswa kelas eksperimen. 

n2 = Jumlah siswa kelas kontrol. 

s1 = Simpangan baku kelas eksperimen. 

s2 = Simpangan baku kelas kontrol. 

s = Simpangan baku gabungan.  

 

3.7.3.4 Peningkatan Kemampuan 

Menghitung peningkatan kemampuan yang terjadi dengan rumus gain 

ternormalisasi, yaitu: 

g = 
                 

                  
, Ruseffendi (2003) 

Hasil perhitungan kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan 

klasifikasi berikut: 

Tabel 3.9 Klasifikasi gain (g) 

Besarnya g Interpretasi 
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g > 0,7 Tinggi 

0,3< g ≤ 0,7 Sedang 

g ≤ 0,3 Rendah 

 

3.7.3.5 Analisis Miskonsepsi 

Soal miskonsepsi berupa soal pilihan ganda dengan alasan terbuka, 

kemungkinan jawaban siswa adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.10 Kemungkinan Pola Jawaban Siswa dan Kategorinya 

No. Pola Jawaban Peserta Didik Kategori Tingkat 

Pemahaman 

1. Jawaban inti tes benar – alasan benar memahami (M) 

2. Jawaban inti tes benar – alasan salah miskonsepsi (Mi-1) 

3. Jawaban inti tes salah – alasan benar miskonsepsi (Mi-2) 

4. Jawaban inti tes salah – alasan salah tidak memahami (TM-1) 

5. Jawaban inti tes salah – alasan tidak diisi tidak memahami (TM-2) 

6. Jawaban inti tes benar – alasan tidak diisi memahami sebagian tanpa 

miskonsepsi (MS-1) 

7. Tidak menjawab inti  tes dan alasan  tidak memahami (TM-3) 

(Salirawati, 2010) 

Berdasarkan kategori tersebut, maka data dapat dianalisis untuk 

menentukan pada butir-butir tes mana saja siswa mengalami miskonsepsi dan 

seberapa besar (persentase) siswa yang mengalami miskonsepsi. Adapun tabel 

yang digunakan untuk memasukkan data dasar dapat dibuat seperti Tabel 3.11. 

Tabel 3.11  Contoh Pengolahan Data Miskonsepsi 

Subjek Nomor Butir Tes 

1 2 3 4 Dst. 
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1 M     

2 Mi-1     

3 Mi-2     

4 TM-1     

Dst.      

(Salirawati, 2010) 

Berdasarkan data dasar yang telah diisi tersebut, maka dapat dihitung 

persentase siswa yang memahami, miskonsepsi, tidak memahami, dan memahami 

sebagian tanpa miskonsepsi untuk setiap butir tes. Dengan persentase tersebut 

dapat diketahui pula uraian materi pokok larutan penyangga mana yang memiliki 

kecenderungan siswa mengalami miskonsepsi (Salirawati, 2010). 

3.7.3.6 Analisis Data Sikap Ilmiah 

3.7.3.6.1 Validitas  

Lembar angket respon diuji validitas isi dengan menggunakan expert 

validity yaitu validitas yang disesuaikan dengan kondisi siswa dan dikonsultasikan 

dan disetujui oleh ahli yaitu dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II. 

3.7.3.6.2 Reliabilitas 

Reliabilitas untuk instrumen ini menggunakan rumus Alpha Cronbach 

yaitu: 

    (
 

   
) (  

   
 

  
 )   

 ( 

Suharsimi Arikunto, 2006: 196) 
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Varians :    
   

      
     

 

 
 

                     
   

      
     

 

 
 

Keterangan:  

    = reliabilitas instrument 

    = jumlah kuadrat skor butir 

  = banyak butir pertanyaan 

     = jumlah kuadrat skor total 

   
  = jumlah varians skor butir 

     = kuadrat jumlah skor butir 

  
   = varians total  

     = kuadrat jumlah skor total 

  = banyaknya subjek 

Menafsirkan hasil pengukuran juga disebut degan penilaian. Untuk 

menafsirkan hasil pengukuran diperlukan suatu kriteria.kriteria yang digunakan 

tergantung pada skala dan jumlah butir yang digunakan (Mardapi, 2007: 122). 

Dalam penelitian ini digunakan skala likert dengan 4 pilihan untuk mengukur 

sikap siswa. 

Instrumen yang telah diisi dicari skor keseluruhannya, sehingga setiap 

siswa memiliki skor. Selanjutnya dicari rerata kor keseluruhan siswa dalam satu 

kelas dan simpangan bakunya. Kategorisasi hasil pengukuran menggunakan 

distribusi normal, dan untuk sklala likert dengan ketentuan seperti pada tabel 3.12 

(Mardapi, 2007: 23). 

Tabel 3.12 Kategorisasi Sikap Ilmiah Siswa 

No Skor siswa Kategori Sikap 

1. X ≥ X  + 1. SBx Sangat tinggi 
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2. X  + 1. SBx > X ≥ X  Tinggi 

3. X >X ≥ X  - 1. SBx Rendah 

4. X < X  - 1.SBx Sangat rendah 

 

Keterangan:  

X     adalah rerata skor keseluruhan siswa dalam satu kelas 

SBx  adalah simpangan baku skor keseluruhan siswa dalam satu kelas 

X    adalah skor yang dicapai siswa 

 

3.7.3.7 Analisis Data Penelitian Deskriptif 

Analisis data penelitian deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai 

afektif dan psikomotorik siswa baik kelompok eksperimen maupun kontrol. 

3.7.3.7.1 Validitas  

Lembar angket respon diuji validitas isi dengan menggunakan expert 

validity yaitu validitas yang disesuaikan dengan kondisi siswa dan dikonsultasikan 

dan disetujui oleh ahli yaitu dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II. 

3.7.3.7.2 Reliabilitas 

Reliabilitas untuk instrumen ini menggunakan rumus Alpha Cronbach 

yaitu: 

    (
 

   
) (  

   
 

  
 )       ( Suharsimi Arikunto, 2006: 196) 

Varians :    
   

      
     

 

 
 

                     
   

      
     

 

 
 

Keterangan:  

    = reliabilitas instrument 
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     = jumlah kuadrat skor butir 

  = banyak butir pertanyaan 

     = jumlah kuadrat skor total 

   
  = jumlah varians skor butir 

     = kuadrat jumlah skor butir 

  
   = varians total  

     = kuadrat jumlah skor total 

  = banyaknya subjek 

 

Hasil belajar afektif dan psikomotor untuk masing-masing siswa akan 

dihitung dengan rumus: 

 

Rentang skor untuk nilai siswa: 

85 – 100  = A  

71 - 84     = B 

56 – 70    = C 

41 – 55    = D 

< 40         = E 

Tiap aspek dari hasil belajar afektif dan psikomotorik dianalisis untuk 

mengetahui rata-rata nilai tiap aspek dalam satu kelas tersebut. Rumus yang 

digunakan yaitu: 

 

Kriteria presentase skor : 

Sangat Tinggi: bila rata-rata 3,4 - 4,0 

Tinggi: bila rata-rata 2,8 - 3,4 

Sedang: bila rata-rata 2,2 – 2,8 

Rata-rata tiap aspek = 
Jumlah responden 

Jumlah nilai 

Nilai Siswa = 
Skor total 

Jumlah skor 
X 100  
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Rendah: bila rata-rata 1,6 – 2,2 

Sangat Rendah: bila rata-rata 1,0 – 1,6 

 

3.7.3.8 Analisis Angket 

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

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk 

mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran kimia materi larutan penyangga 

dengan penerapan metode investigasi yang diungkapkan menggunakan angket. 

3.7.3.8.1 Validitas  

Lembar angket respon diuji validitas isi dengan menggunakan expert 

validity yaitu validitas yang disesuaikan dengan kondisi siswa dan dikonsultasikan 

dan disetujui oleh ahli yaitu dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II. 

3.7.3.8.2 Reliabilitas 

Reliabilitas untuk instrumen ini menggunakan rumus Alpha Cronbach 

yaitu: 

    (
 

   
) (  

   
 

  
 )  ( Suharsimi Arikunto, 2006: 196) 

Varians :    
   

      
     

 

 
 

                     
   

      
     

 

 
 

Keterangan:  

    = reliabilitas instrument 

     = jumlah kuadrat skor butir 

  = banyak butir pertanyaan 

     = jumlah kuadrat skor total 
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  = jumlah varians skor butir 

     = kuadrat jumlah skor butir 

  
   = varians total  

     = kuadrat jumlah skor total 

  = banyaknya subjek 

Tiap aspek dari pembelajaran kimia menggunakan metode investigasi 

dianalisis untuk mengetahui rata-rata nilai tiap indikator dalam kelas eksperimen. 

Dalam menganalisis data yang berasal dari angket bergradasi atau berperingkat 

satu sampai dengan empat, peneliti menyimpulkan makna setiap alternatif sebagai 

berikut: 

1. “Sangat setuju” menunjukkan gradasi paling tinggi. Untuk kondisi 

tersebut diberi nilai 4 

2. “Setuju”, menunjukkan peringkat lebih rendah dibandingkan dengan kata 

“Sangat”. Oleh karena itu kondisi tersebut diberi nilai 3 

3. “Kurang setuju”, karena berada dibawah “Setuju”, diberi nilai 2 

4. “Tidak Setuju” yang berada di bawah “Kurang Setuju”, diberi nilai 1 

Besarnya presentase tanggapan siswa dihitung dengan rumus:  

respondenJumlah 

nilaiJumlah 
 aspek    tiapnilai rata-Rata   

Kriteria presentase skor : 

Sangat Tinggi: bila rata-rata 3,4 - 4,0 

Tinggi: bila rata-rata 2,8 - 3,4 

Sedang: bila rata-rata 2,2 – 2,8 

Rendah: bila rata-rata 1,6 – 2,2 

Sangat Rendah: bila rata-rata 1,0 – 1,6 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian diketahui dengan melakukan analisis tahap akhir yaitu data 

pretes dan postes. Hasil analisis digunakan untuk mengetahui hipotesis yang 

diajukan ditolak atau diterima.  

4.1.1 Analisis Data Tahap Akhir 

Data yang digunakan untuk analisis tahap ini adalah data nilai pretes dan 

postes, baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Analisis data tahap 

akhir ini meliputi uji normalitas, uji kesamaan dua varians, uji hipotesis, uji 

normalized gain, analisis miskonsepsi, analisis data penelitian deskriptif (analisis 

sikap ilmiah, hasil belajar afektif dan psikomotorik) dan analisis data angket. 

Tabel 4.1 Nilai Pretes dan Postes 

 Nilai Terendah Nilai Tertinggi Rata-rata 

Kontrol Eksperimen Kontrol Eksperimen Kontrol Eksperimen 

Pretes 28 24 52 60 42,4 42,8 

Postes 36 64 92 92 73,2 80,0 

Sumber : Data Primer 

4.1.1.1 Uji Normalitas 

Data yang digunakan pada analisis ini adalah data nilai pretes dan postes 

baik dari kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Hasil uji normalitas data pretes 

dan postes dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

58 
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Tabel 4.2  Hasil Uji Normalitas Data Pretes dan Postes 

Keterangan 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pretes Postes Pretes Postes 

χ
2

hitung 6,4988 2,2386 2,8263 12,2346 

χ
2

tabel 7,8147 5,9915 3,8415 12,5916 

Keterangan 
Distribusi 

normal 

Distribusi 

normal 

Distribusi 

normal 

Distribusi 

normal 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan Tabel 4.2 diperoleh χ
2

hitung untuk setiap data lebih kecil dari 

χ
2

tabel  dengan taraf signifikansi 5% maka dapat dikatakan bahwa data pretes dan 

postes dari masing-masing sampel yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berdistribusi normal.  

4.1.1.2 Uji Kesamaan Dua Varians 

Hasil pengujian data pretes dan postes untuk uji kesamaan dua varian 

terangkum dalam Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Kesamaan Dua Varians Data Pretes dan Postes 

Uji Kesamaan 

Varians 

Varians (s
2
) 

Fhitung Ftabel Keterangan Kelas  

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Pretes 89,5448 41,4897 2,090 2,10 Homogen 

Postes 43,0345 89,5142 2,080 2,10 Homogen 

   Sumber : Data Primer 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa data pretes dan postes baik 

dari kelas eksperimen maupun kelas kontrol mempunyai varians yang sama pada 

taraf signifikansi 5% dimana Fhitung < Ftabel.  
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Normalitas dan homogenitas data mutlak diperlukan dalam penelitian yang 

menggunakan pengolahan data secara statistika. Karena hipotesis akan diuji 

menggunakan statistik parametrik, maka data pretes dan postes harus diuji 

normalitas (Sugiyono, 2005: 95). Jika data tidak normal, maka digunakan rumus 

non parametrik untuk menjawab hipotesis penelitian. Homogenitas data 

digunakan sebagai ukuran keadaan kelas yang menyatakan kelas tersebut 

mempunyai sebaran siswa yang seimbang. Setelah data nilai pretes dan postes 

dinyatakan normal melalui uji normalitas dan homogen melalui uji kesamaan dua 

varians, selanjutnya uji hipotesis dapat dilakukan. 

4.1.1.3 Uji Hipotesis 

Hipotesis diuji menggunakan uji t satu pihak kanan. Uji ini digunakan untuk 

membuktikan hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata hasil belajar kimia kelas 

eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol, sehingga dapat dibuktikan bahwa 

penggunaan metode investigasi dapat meminimalisasi miskonsepsi siswa setelah 

proses pembelajaran. Hasil uji satu pihak kanan dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Hipotesis Satu Pihak Kanan 

Data thitung tTabel Kriteria 

Pretes 0,1913 2,00 Ha ditolak 

Postes 3,2351 2,00 Ha diterima 

Sumber : Data Primer 

Perhitungan uji satu pihak nilai pretes diperoleh thitung tidak lebih dari ttabel 

dengan dk=58 dan α=5% maka Ha ditolak. Hal ini berarti bahwa kelas eksperimen 

setara dengan kelas kontrol sebelum diberi perlakuan. Sedangkan perhitungan uji 

satu pihak nilai postes diperoleh thitung lebih dari ttabel sehingga Ha diterima. Hal ini 
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berarti bahwa rata-rata hasil belajar kimia siswa yang diberi pembelajaran dengan 

metode investigasi lebih baik dari pada siswa yang diberi pembelajaran dengan 

metode konvensional, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan metode 

investigasi memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar.  

4.1.1.4 Analisis Uji Normalized Gain 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan rata-rata hasil belajar 

kelompok eksperimen dan kontrol. Pada Tabel 4.5 ditunjukkan bahwa 

peningkatan hasil belajar yang terjadi pada kedua kelas pada kategori sedang. 

Tabel 4.5 Kategori Peningkatan Hasil Belajar Kognitif 

Kelas Rata-rata pretes Rata-rata postes Gain g  Kategori 

Eksperimen 42,8 80,0 0,65 Sedang 

Kontrol 42,4 73,2 0,53 Sedang 

   Sumber : Data Primer 

 

4.1.1.5 Analisis Data Miskonsepsi 

Analisis data miskonsepsi dilakukan untuk mengetahui pada butir-butir 

mana saja siswa mengalami miskonsepsi dan seberapa besar (persentase) siswa 

yang mengalami miskonsepsi.  

Pola jawaban siswa pada instrumen penelitian miskonsepsi ini meliputi 

memahami, miskonsepsi tingkat 1, miskonsepsi tingkat 2, tidak memahami 

tingkat 1, tidak memahami tingkat 2, memahami sebagian tanpa miskonsepsi, dan 

tidak memahami tingkat 3. Rekap analisis pola jawaban siswa kelas ekperimen 

dan kelas kontrol pada saat pretes dan postes dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut: 

Pola Jawaban siswa Kontrol Eksperimen 
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Pretes Postes Pretes Postes 

Memahami (M) 40,8% 65,9% 38,1% 74,1% 

Miskonsepsi (Mi-1) 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 

Miskonsepsi (Mi-2) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

tidak memahami (TM-1) 10,7% 18,1% 20,7% 18,1% 

tidak memahami (TM-2) 0,5% 10,0% 8,7% 4,3% 

memahami sebagian tanpa 

miskonsepsi (MS-1) 

0,0% 2,3% 1,1% 3,2% 

tidak memahami (TM-3) 48,0% 3,7% 30,7% 0,3% 

Tabel 4.6 Persentase Pola Jawaban siswa 

Perbandingan pola jawaban siswa untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dapat dilihat pada gambar 4.1 pada saat dilakukan pretes dan gambar 4.2 pada saat 

dilakukan postes. 

 

Gambar 4.1  Kategori Tingkat Pemahaman/Miskonsepsi Kelas Eksperimen 

dan Kontrol hasil pretes dalam persen 
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Gambar 4.2 Kategori Tingkat Pemahaman/Miskonsepsi Kelas 

Eksperimen dan Kontrol hasil postes dalam persen 

 

Minimalisasi atau penurunan miskonsepsi untuk kelas eksperimen dapat 

terlihat seperti pada gambar 4.3 berikut. 

 

Gambar 4.3 Minimalisasi Miskonsepsi Kelas Eksperimen dalam persen 
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Minimalisasi atau penurunan miskonsepsi untuk kelas kontol dapat dilihat 

pada gambar 4.4 berikut. 

 

Gambar 4.4 Minimalisasi Miskonsepsi Kelas Kontrol dalam persen 

Keterangan: 

M : Memahami 

Mi-1:Miskonsepsi tk. 1 

Mi-2: Miskonsepsi tk. 2 

TM-1: Tidak memahami tk. 1 

TM-2: Tidak memahami tk. 2 

MS-1: Memahami sebagian tanpa miskonsepsi 

TM-3: Tidak memahami tk. 3 

 

4.1.1.6 Analisis Data Penelitian Deskriptif 

4.1.1.6.1 Analisis Sikap Ilmiah Siswa 

Penilaian sikap ilmiah siswa meliputi lima aspek yaitu sikap bertanggung 

jawab (responsibility), sikap kedisiplinan diri (self discipline), sikap kerja sama 

(cooperation), sikap ingin tahu (coriousity), dan sikap terbuka menerima (open 
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mindedness). Kelima aspek tersebut dianalisis secara diskriptif. Gambar 4.5 

menunjukkan hasil analisis deskriptif sikap ilmiah yang muncul pada kelas 

eksperimen. 

 

Gambar 4.5 Penilaian Sikap Ilmiah Kelas Eksperimen 

Empat aspek tentang sikap ilmiah siswa termasuk dalam kategori “tinggi”. 

Responsibility atau sikap bertanggung jawab mempunyai nilai yang terbesar yaitu 

3,4 termasuk dalam kategori “sangat tinggi”.  

4.1.1.6.2 Analisis Hasil Belajar Afektif  

Penilaian hasil belajar afektif meliputi lima aspek. Tiap aspek dianalisis 

secara deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan mengetahui keterampilan yang 

dimiliki siswa. Gambar 4.6 menunjukkan hasil rata-rata nilai afektif tiap aspek 

kelas eksperimen dan kontrol. 
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Gambar 4.6 Penilaian Afektif Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Keterangan: 

1  : Keaktifan 

2  : Rasa Ingin Tahu 

3  : Kerjasama 

4  : Tanggung jawab 

5  : Teliti 

 

Berdasarkan Gambar 4.6 satu aspek yaitu keaktifan untuk kelas eksperimen 

mempunyai kriteria sangat tinggi, sedangkan empat aspek afektif yaitu rasa ingin 

tahu, kerjasama, tanggung jawab, dan teliti mempunyai kriteria tinggi. Rata-rata 

nilai afektif kelas eksperimen sebesar 81,5 termasuk dalam kategori B (baik), 

sedangkan untuk rata-rata tiap aspek sebesar 3,3 termasuk dalam kategori tinggi.  

Berdasarkan Gambar 4.6 lima aspek afektif kelas kontrol yaitu aspek 

keaktifan, rasa ingin tahu, kerjasama, tanggung jawab, dan teliti mempunyai 

kriteria tinggi. Rata-rata nilai afektif kelas kontrol sebesar 77,5 termasuk dalam 

kategori B (baik), sedangkan untuk rata-rata tiap aspek sebesar 3,1 termasuk 
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kategori tinggi. Akan tetapi nilai rata-rata untuk setiap aspek afektif kelas kontrol 

berada di bawah nilai afektif kelas eksperimen, terutama nilai aspek keaktifan 

seperti yang terlihat pada gambar 4.6.  

Hasil belajar afektif untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol dianalisis 

reliabiltasnya, analisis reliabiltas menunjukkan hasil belajar afektif siswa reliabel 

untuk kelas ekperiman dan kelas kontrol karena rhitung > dari rproduct moment.  

4.1.1.6.3 Analisis Hasil Belajar Psikomotor  

Penilaian hasil belajar psikomotorik meliputi tiga aspek. Tiap aspek  

memiliki kriteria penilaian meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan 

sangat rendah. Gambar 4.7 menunjukkan hasil rata-rata nilai psikomotorik tiap 

aspek kelas eksperimenl. 

 

Gambar 4.7 Penilaian Psikomotorik Kelas Eksperimen 

 

Keterangan: 

1: Persiapan 

2 : Praktikum inti 

3 : Akhir praktikum 

 

3.1

3.15

3.2

3.25

3.3

3.35

3.4

1 2 3

as
p

e
k 

ya
n

g 
d

in
ila

i 

rata-rata tiap aspek 

rata-rata tiap aspek



68 
 

 
 

Berdasarkan hasil analisis nilai psikomotorik kelas eksperimen, keseluruhan 

aspek mempunyai kriteria tinggi yaitu aspek persiapan, praktikum inti, dan akhir 

praktikum. Rata-rata nilai psikomotorik kelas eksperimen mencapai 80,56 

termasuk dalam kriteria B (baik).  

4.1.1.7 Analisis Data Angket 

Penyebaran angket dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

penerimaan siswa terhadap proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan 

invesigasi. Hasil penyebaran angket dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

Gambar 4.8 Hasil Analisis Angket 

Keterangan : 

1 : Saya tertarik dengan mata pelajaran kimia materi pokok larutan 

penyangga dengan metode investigasi  

2 : Saya merasa senang mengikuti pelajaran kimia materi pokok larutan 

penyangga dengan merode investigasi  

3 : Saya lebih mudah memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh 

guru dengan menggunakan metode investigasi  

4 : Saya lebih mudah menyelesaikan soal larutan penyangga 
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6 : Saya tidak segan bertanya kepada guru/peneliti jika ada pelajaran yang 

tidak jelas  

7 : Saya merasa lebih bertanggung jawab dalam kelompok saat diskusi 

maupun praktikum 

8 : Saya merasa sikap rasa ingin  tahu saya meningkat dengan metode 

pembelajaran yang diberikan peneliti 

9 : Saya lebih mudah memahami materi setelah melakukan praktikum 

10 : Saya lebih memahami materi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-

hari melalui praktikum dengan metode investigasi 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

KS : Kurang setuju 

TS : Tidak setuju 

 

Berdasarkan Gambar 4.8 hasil analisis angket, dapat dikatakan bahwa siswa 

menyukai pembelajaran yang menerapkan metode investigasi karena lebih 

menyenangkan, menarik, dan dapat membuat siswa lebih mudah memahami 

materi. Hal ini dapat dilihat dari rasa ingin tahu siswa yang meningkat dalam 

pembelajaran.  

4.2 Pembahasan 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Temanggung. Populasi 

penelitian kelas XI terdiri dari empat kelas yaitu XI IPA 1, XI IPA 2, XI IPA 3, 

dan XI IPA 4. Sampel dalam penelitian adalah kelas XI IPA 3 sebagai kelas 

kontrol dan kelas XI IPA 4 sebagai kelas eksperimen. Tujuan dilakukannya 

penelitian ini untuk mengetahui bahwa siswa tidak mengalami miskonsepsi 

(miskonsepsi terminimalisasi) dengan penguatan konsep larutan penyangga 

melalui metode investigasi yang dianalisis menggunakan uji statistik, mengetahui 

pengaruh penerapan metode investigasi terhadap sikap ilmiah siswa yang 
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dianalisis secara deskriptif, hasil belajar afektif, psikomotor, dan tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran melalui angket yang dianalisis secara deskriptif. 

4.2.1 Proses Pembelajaran 

4.2.1.5 Kelas Eksperimen 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat miskonsepsi siswa, hasil 

belajar kognitif, afektif dan psikomotorik siswa menggunakan metode investigasi. 

Metode investigasi adalah metode yang berorientasi pada siswa atau student 

centred. Metode investigasi dalam penelitian ini diterapkan untuk memahami 

suatu konsep larutan penyangga melalui kegiatan group investigation dan 

praktikum. Kegiatan ini bertujuan agar siswa mengalami proses belajar dan dapat 

membangun konsepnya sendiri berdasarkan kegiatan group investigation  dan 

praktikum. Hasil yang didapat dari group investigation dan praktikum, 

selanjutnya dikaitkan atau dihubungkan dengan materi larutan penyangga.  

Sesuai dengan tujuan pembelajaran metode investigasi, guru menjadi 

fasilitator dalam proses pembelajaran agar siswa memperoleh pengalaman ilmiah 

dan penemu konsepnya sendiri maka dalam penelitian ini siswa lebih banyak 

melakukan pembahasan konsep secara bersama-sama (group investigation), 

menggali konsep secara individu melalui tugas, dan pemahaman konsep melalui 

praktikum.  

Pembelajaran larutan penyangga pada kelas eksperimen dilaksanakan dalam 

5 pertemuan. Pretes untuk mengetahui kondisi awal miskonsepsi siswa dilakukan 

pada pertemuan ke-1. Postes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif 
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dan miskonsepsi siswa dilakukan pada pertemuan ke-7. Rincian kegiatan 

pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Kegiatan Pembelajaran Kelas Eksperimen 

Pertemuan Jam Pelajaran Kegiatan Pembelajaran 

1, 2 2 

 

Pretes 

Demonstrasi praktikum larutan peyangga 

3 2 Pembahasan hasil demonstrasi meliputi pengertian 

dan komponen larutan penyangga (siswa melakuakn 

investigasi dari demonstrasi melalui group 

investigation di rumah) 

4 2 Konsep tentang pH dan pOH larutan penyangga 

dimana siswa mengerjakan soal-soal secara 

kelompok dan membahasanya di depan kelas 

5 1 Menghitung pH larutan penyangga denagn 

penambahan sedikit asam, basa, atau pengenceran 

6 2 Membahas hasil investigasi siswa melalui kegiatan 

praktikum tentang fungsi larutan penyangga dalam 

kehidupan 

7 2 Postes 

 

Pada proses pembelajaran, selain siswa mengikuti kegiatan belajar, siswa 

juga dituntun untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dari apa yang ada di 

sekitar mereka dengan bimbingan guru sehingga pembelajaran yang dilakukan 

dapat langsung direkam oleh siswa. Kegiatan ini dapat membantu siswa 

memperkuat daya ingat, memunculkan rasa ingin tahu, dan meningkatkan 

pemahaman siswa pada materi larutan penyangga. Kegiatan ini juga dapat 
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mengaktifkan siswa dalam proses belajar di kelas sehingga belajar menjadi lebih 

bermakna.  

Pada pembelajaran kelompok eksperimen, guru menggunakan metode 

demonstrasi, investigasi (group investigation), praktikum, ceramah, dan tanya 

jawab. Praktikum yang seharusnya dilakukan pada pertemuan pertama yang 

bertujuan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap pembelajaran harus 

digantikan dengan demonstrasi karena keterbatasaan laboratorium oleh sekolah 

yang pada saat dilakukan penelitian hampir bersamaan dengan ujian praktik untuk 

siswa kelas XII. Meskipun siswa tidak melaksanankan praktikum, kegiatan 

demonstrasi pada awal pertemuan menumbuhkan sikap antusiasme siswa dan rasa 

ingin tahu. Mereka sangat tertarik dengan demonstrasi yang dilakukan. Mereka 

memperhatikan kegiatan demonstrasi dengan sungguh-sungguh dan antusias, 

terlihat dari siswa yang mengajukan pertanyaan selama proses demonstrasi. 

Selain metode demonstrasi, metode lain yang digunakan adalah metode 

investigasi atau group investigation. Metode investigasi digunakan oleh guru 

untuk membahas masalah yang ada selama demonstrasi yang bertujuan untuk 

mengetahui sikap ilmiah siswa dan meminimalisasi miskonsepsi karena siswa 

akan terlibat dalam penyelesaian masalah secara berkelompok dengan mencari 

sumber-sumber secara bebas, bukan hanya dari guru. Proses investigasi kelompok 

ini dilakukan siswa diluar jam pelajaran yang kemudian akan dibahas bersama 

sesuai tahapan investigasi. Pada proses investigasi yang pertama ini siswa diberi 

kesempatan untuk mengeksplorasi rasa ingin tahunya, pada tahap 

mempresentasikan siswa akan menunjukkan sikap ilmiahnya dan keterlibatan 
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siswa secara langsung diharapkan dapat meminimalisasi miskonsepsi. Disamping 

itu, siswa juga merasa lebih nyaman dalam mengeluarkan pendapatnya dalam 

menjawab permasalahan yang ada tanpa merasa takut salah dan saling melengkapi 

pendapat temannya untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Hal ini akan muncul 

pada tahap evaluasi. Dengan adanya keaktifan siswa tersebut akan menumbuhkan 

motivasi belajar dan akan berpengaruh positif terhadap hasil belajar sehingga 

miskonsepsi juga dapat terminimalisasi. 

Selama proses penelitian ini juga dilaksanakan praktikum diluar jam 

pelajaran yaitu untuk menerapkan metode investigasi pada siswa. Metode 

investigasi ini tidak hanya dapat dilakukan di dalam jam pelajaran, tetapi dapat 

dilakukan diluar jam pelajaran dengan maksud mengaktifkan siswa untuk tidak 

hanya mendapat materi di dalam kelas saja. 

Beberapa hambatan selama proses belajar mengajar yaitu (1) siswa kurang 

memperhatikan saat siswa lain melakukan presentasi di depan kelas, (2) 

individualisme beberapa siswa yang pintar masih terlihat jelas, (3) masih ada 

siswa yang hanya ikut-ikutan selama investigatiaon group sehingga siswa ini 

tidak berkembang, dan (4) siswa gaduh saat praktikum dan berlarian di dalam 

laboratorium. Cara yang dilakukan peneliti dalam mengatasi hambatan tersebut 

adalah: (1) meminta setiap siswa menyiapkan pertanyaan untuk presentasi 

kelompok lain, (2) melakukan pendekatan secara personal, (3) memantau siswa 

satu demi satu dalam kelompok dan mengingatkan bahwa yang akan 

mempresentasikan hasil kerja dilakukan secara acak, (4) memperingatkan siswa 
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yang gaduh dan menjelaskan jika berlarian di dalam laboratoriun adalah perilaku 

yang berbahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan. 

4.2.1.6 Kelas Kontrol 

Proses belajar mengajar pada kelas kontrol menggunakan metode 

pembelajaran seperti yang biasa digunakan guru mitra tanpa menerapkan metode 

investigasi. Proses belajar mengajar dilakukan sebanyak 5 pertemuan. Pretes 

dilakukan pada pertemuan ke-1 dan postes dilakukan pada pertemuan ketujuh 

bertujuan untuk mengukur miskonsepsi siswa sebelum dan setelah mendapatkan 

perlakuan. Pada kelas kontrol, sama seperti kelas eksperimen. Pada pertemuan 

pertama guru melakukan demonstrasi mengenai praktikum larutan penyangga. 

Setelah itu pada pertemuan kedua guru menjelaskan tentang demonstrasi yang 

dilakukan dan dilanjutkan dengan penjelasan materi pokok larutan penyangga. 

Setelah materi disampaikan pada siswa selanjutnya guru memberikan contoh 

latihan soal kepada siswa.  

Setiap selesai mengerjakan soal, kemudian jawaban pertanyaan dibahas 

bersama-sama dan siswa secara bergiliran maju mengerjakan di depan kelas. Jika 

siswa mengalami kesulitan dapat langsung bertanya pada guru dan guru dapat 

melihat serta mengamati sejauh mana siswa dapat menyerap pelajaran yang telah 

disampaikan. Guru segera menjelaskan kembali serta memberikan solusi terhadap 

permasalahan mereka setelah mengetahui kesulitan yang dihadapi siswa. 

Perbedaan dengan kelas eksperimen, kegiatan belajar mengajar kelas 

kontrol tidak diberikan pertanyaan mengenai peristiwa-peristiwa yang berkaitan 

dengan larutan penyangga yang terjadi di lingkungan sekitar. Sehingga 
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pembelajaran yang dilakukan cenderung penguasaan konsep saja. Pembelajaran 

mengacu pada buku yang mereka gunakan. Pembelajaran juga lebih pada teacher 

centre dimana siswa tidak aktif mencari materi di luar kelas. 

Beberapa hambatan selama proses pembelajaran yaitu (1) siswa laki-laki 

yang duduk di bangku belakang kadang-kadang gaduh dan (2) siswa tidak 

memperhatikan saat peneliti menjelaskan materi. Usaha yang dilakukan peneliti 

untuk mengatasi hambatan tersebut adalah (1) memberi sanksi siswa laki-laki 

untuk mengerjakan soal di depan kelas dan (2) peneliti mengajak siswa untuk 

memahami pentingnya materi larutan penyangga untuk kehidupan sehari-hari. 

4.2.2 Hasil Belajar Kognitif, Miskonsepsi, Sikap Ilmiah, Afektif, dan 

Psikomotorik 

4.2.2.5 Hasil Belajar Kognitif 

Setelah diberikan pembelajaran dengan perlakuan yang berbeda, diperoleh 

rata-rata nilai postes kelas eksperimen yang menggunakan metode investigasi 

sebesar 80,00 sedangkan kelas kontrol yang menggunakan metode pembelajaran 

guru mitra sebesar 73,2. Pada penelitian ini, pencapaian rata-rata nilai postes kelas 

eksperimen yang menggunakan metode investigasi lebih tinggi dari pada kelas 

kontrol yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Hal ini 

dikarenakan pada proses pembelajaran di kelas eksperimen siswa dipandu untuk 

menganalisis suatu permasalahan baik masalah yang diberikan oleh guru atau 

siswa sehingga siswa dapat memperdalam materi larutan penyangga dan 

mengingat lebih kuat. Pemahaman inilah yang membuat siswa tidak begitu 
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mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal, sehingga miskonsepsi juga dapat 

terminimalisasi. 

Pada kelas kontrol yang menggunakan metode pembelajaran konvensional, 

siswa diberi latihan-latihan soal yang dapat meningkatkan pemahaman materi 

larutan penyangga. Latihan yang diberikan memberikan kebiasaan kepada siswa 

melalui langkah-langkah penyelesaian soal secara berstruktur yang diberikan 

guru. Kebiasaan inilah yang membentuk suatu pemahaman konsep materi bagi 

siswa. Latihan-latihan soal dapat digunakan untuk menyelesaikan jenis-jenis soal 

yang berbeda dengan cepat karena siswa telah terbiasa berlatih soal-soal. 

Penerapan metode ini sangat baik untuk jenis soal yang bertipe sama dengan yang 

telah dilatihkan sehingga soal dapat diselesaikan dengan tepat dan cepat, tetapi 

sulit untuk jenis soal yang membutuhkan analisis dan pengembangan konsep. 

Kelemahan metode ini adalah kurang memberikan pemanfaatan konsep yang 

terdapat di lingkungan sekitar dan luas bagi siswa. Oleh karena itu, rata-rata nilai 

postes pada kelas kontrol yang dicapai lebih rendah dari pada kelas eksperimen. 

Hasil belajar kognitif pada penelitian ini menggunakan analisis secara 

statistika. Analisis yang digunakan meliputi uji normalitas, uji kesamaan dua 

varians, uji hipotesis menggunakan uji perbedaan dua rata-rata satu pihak kanan, 

uji ketuntasan belajar dan uji normalized gain. Pada uji normalitas data akhir, 

kedua kelas berdistribusi normal. Oleh karena itu, statistik yang digunakan 

statistik parametrik. Pada uji kesamaan dua varians, kedua sampel memiliki 

varians yang sama (homogen), Pada uji t satu pihak atau uji perbedaan dua rata-

rata satu pihak kanan, diperoleh thitung = 3,24 sedangkan ttabel = 2,00. Karena thitung 
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> ttabel maka H0 ditolak yang berarti hipotesis alternatif diterima. Jadi, ada 

perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol atau 

kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol. 

Uji normalized gain menyatakan bahwa kedua kelas mempunyai 

peningkatan nilai postes dalam kategori sedang. Pada kelompok eksperimen 

average normalized gain sebesar 0,65 sedangkan kelompok kontrol sebesar 0,53. 

Penelitian yang relevan terkait metode investigasi yaitu Pembelajaran 

Kontekstual Berbasis Group Investigation Aser Terhadap Hasil Belajar Materi 

Redoks Siswa Kelas X SMA Negeri 4 Semarang yang dilakukan oleh Alvia 

Riftiani (2010) menunjukkan hasil yang serupa dengan penelitian ini.  Setelah 

diberikan pembelajaran dengan perlakuan yang berbeda, maka dilaksanakan 

postes kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hasil perhitungan postes aspek 

kognitif kelas eksperimen sebesar 78,67 dan kelas kontrol sebesar 65,94, maka 

postes aspek kognitif kelas eksperimen lebih besar dari kelas kontrol.  

4.2.2.6 Miskonsepsi 

Meminimalisasi miskonsepsi dalam penelitian ini bukan hanya berarti 

menurunkan tingkat miskonsepsi yang tinggi menjadi rendah. Minimalisasi 

miskonsepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah setelah proses 

pembelajaran siswa akan menjadi paham konsep sehingga miskonsepsi menjadi 

nol pada akhir proses pembelajaran. 

Perbandingan kondisi awal atau pretes, kategori pemahaman konsep atau 

tingkat miskonsepsi siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak begitu jauh. 

Pada kategori memahami (M) kelas kontrol mempunyai persentase lebih tinggi 
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yaitu 41%, sedangkan kelas eksperimen 38%. Selanjutnya pada miskonsepsi 

tingkat 1 dimana pola jawaban siswa adalah jawaban inti tes benar-alasan salah, 

kelas kontrol sebesar 0% dan kelas eksperimen 0,66%. Kedua kelas tidak 

mengalami miskonsepsi tingkat 2. Tidak memahami tingkat 1, tidak memahami 

tingkat 2, dan memahami sebagian tanpa miskonsepsi kelas eksperimen 

mempunyai persentase lebih tinggi. Pada miskonsepsi tingkat 3 kelas eksperimen 

lebih rendah persentasenya yaitu 31%, sedangkan kelas kontrol 48% seperti 

terlihat pada gambar 4.5. Miskonsepsi tingkat 3 mempunyai pola jawaban tidak 

menjawab inti tes dan alasannya. Kelas eksperimen maupun kelas kontrol 

mempunyai kategori tidak memahami tingkat 3 yang tinggi karena belum 

dilakukan perlakuan apapun dan siswa juga belum mendapat materi tentang 

larutan penyangga sebelumnya. Pada soal pretes terdapat beberapa soal tentang 

materi sebelumnya, antara lain tentang asam basa maupun konsep mol sehingga 

persentase memahami juga sudah cukup baik.  

Setelah dilakukan perlakuan persentase kategori tingkat pemahaman 

berubah untuk setiap kategori. Pada kelas eksperimen siswa yang termasuk 

kategori memahami naik persentasenya dari 38% menjadi 74%, memahami 

sebagian tanpa miskonsepsi juga mengalami kenaikan dari 1% menjadi 3%. 

Kenaikan kategori memahami dan memahami sebagian meningkat karena siswa 

yang sebelumnya termasuk kategori tidak memahami tingkat 3 mengalami 

kenaikan kategori. Berbeda halnya dengan kategori miskonsepsi tingakt 1, tidak 

memahami tingkat 1, tidak memahami tingkat 2, dan tidak memahami tingkat 3. 

Keempat kategori ini mengalami penurunan persentase, dapat dilihat pada 
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Gambar 4.3. Penurunan persentase ini karena siswa mengalami peningkatan 

tingkat pemahaman. Pada tingkat miskonsepsi, kelas eksperimen yang semula 

mempunyai persentasi miskonsepsi 0,66% terminimalisasi menjadi 0% atau tidak 

lagi ada miskonsepsi. Miskonsepsi pada saat pretes berada pada butir soal nomor 

6 dan butir soal nomor 8. Pada butir soal nomor 6 yang semula terdapat 1 siswa 

yang mengalami miskonsepsi dan 1 siswa memahami sebagian tanpa miskonsepsi 

menjadi memahami seluruhnya. Pada butir soal nomor 8 ada 4 siswa yang 

mengalami miskonsepsi menjadi tidak ada yang mengalami miskonsepsi. Begitu 

pula dengan kategori yang lain juga mengalami peningkatan tingkat pemahaman.  

Butir soal nomor 6 siswa yang mengalami miskonsepsi dikarenakan 

pertanyan nmor 6 adalah tentang pengertian, untuk pengertian siswa lebih sering 

menghafalkn bukan memahami. Ketika pilihan jawaban diubah kata-katanya, 

maka siswa menjadi kebingungan karena berbeda dari yang dihafalkan. Setelah 

mendapatkan perlakuan siswa menjadi paham tentang pengertian larutan 

penyangga, sehingga dengan pola jawaban yang dibuat dengan kata-kata yang 

tidak sama di buku maka siswa dapat menjawab dan menjelaskan dengan alasan 

yang tepat. 

Pada butir soal nomor 8, siswa cenderung menjelaskan bahwa apabila 

larutan penyangga diencerkan maka pHnya akan turun karena konsep yang 

dimiliki siswa adalah apabila diencerkan pH akan turun. Konsep ini dapat dilihat 

dari alasan jawaban yang diberikan siswa. Setelah mendapat perlakuan dan siswa 

diberikan demonstrasi mengenai perubahan pH setelah pengenceran siswa menjai 
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paham bahwa pada larutan penyangga pH larutan tidak berubah setelah 

pengenceran. 

Kelas kontrol yang semula tidak ada miskonsepsi setelah perlakuan juga 

tidak menimbulkan miskonsepsi. Terdapat kenaikan yang signifikan pada kategori 

memahami dan penurunan signifikan pada kategori tidak memahami tingkat 3. 

Penelitian tentang miskonsepsi dengan hasil bahwa penerapan metode 

investigasi dapat meminimalisasi miskonsepsi mempunyai kesamaan dengan 

penelitian yang bertujuan meminimaliasi miskonsepsi yang dilakukan oleh 

Fransisca Dina Susilawati (2008) dengan judul Implementasi Strategi Peta 

Konsep Dalam Cooperatif Learning Sebagai Upaya Meminimalisasi Miskonsepsi 

Bioteknologi Di SMA Negeri 8 Surakarta, berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa: (1) Penggunaan strategi concept mapping (peta konsep) dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran materi bioteknologi. (2) Penggunaan strategi 

concept mapping (peta konsep) dapat meminimalisasi miskonsepsi pada materi 

bioteknologi di SMA Negeri 8 Surakarta.  

4.2.2.7 Sikap Ilmiah Siswa 

Sikap ilmiah siswa merupakan hasil belajar yang berkenaan dengan sikap 

yang muncul pada siswa selama proses belajar mengajar. Metode investigasi yang 

mengaktifkan siswa akan memunculkan sikap ilmiah pada siswa. Sikap ilmiah 

yang dinilai dalam penelitian ini adalah sikap bertanggung jawab (responsibility), 

sikap kedisiplinan diri (self discipline), sikap kerja sama (cooperation), sikap 

ingin tahu (coriousity), dan sikap terbuka menerima (open mindedness). 
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Penilaian sikap ilmiah siswa dilakukan dengan menggunakan lembar 

observasi. Analisis deskriptif sikap ilmiah yang ditunjukkan kelas eksperimen 

mempunyai predikat baik (B) dengan nilai rata-rata 79. Analisis deskriptif sikap 

ilmiah siswa juga dicari untuk tiap aspek. Sikap bertanggung jawab atau 

responsibility mendapat rata-rata tiap aspek sebanyak 3,4 yang termasuk dalam 

kategori “sangat tinggi”. Indikator pada sikap beranggung jawab adalah membuat 

laporan praktikum/laporan tugas dengan lengkap, jelas, dan beraturan. Pada 

pembelajaran metode investigasi siswa akan dibiasakan membuat laporan baik 

praktikum ataupun tugas dari hasil pengmatan mereka secara lengkap, jelas, dan 

beraturan. Penyajian laporan pada metode investigasi adalah nantinya berasal dari 

siswa dan untuk siswa, sehingga ssitematika yang lengkap, jelas, dan beraturan 

memudahkan komunikasi antar siswa itu sendiri.  

Rata-rata tiap aspek untuk sikap kedisiplinan diri adalah 3,2 yang termasuk 

dalam kategori “tinggi”. Kedisiplinan diri ini diasah selama proses pembelajaran 

dengan metode investigasi karena siswa diharuskan menyelesaikan suatu masalah 

atau tugas dalan kelompok dalam batas waktu tertentu karena dalam pertemuan 

selanjutnya siswa akan mempresentasikan hasil pembahasan kepada kelompok 

lain. Hal ini berkaitan juga dengan sikap kerjasama yang mempunyai rata-rata tiap 

aspek 3,2 dalam kategori “tinggi”. Metode investigasi kelompok yang dilakukan 

selama proses pembelajaran akan memperlihatkan bagaimana siswa bekerjasama 

karena tahapan investigasi nantinya akan membuat siswa saling memahami 

kemampuan anggota dalam kelompok, siapa melakukan apa. 



82 
 

 
 

Sikap ingin tahu berada dalam kategori “tinggi’, tetapi dengan nilai 2,8. 

Nilai aspek ini paling rendah dibanding dengan aspek yang lain. Ada beberapa 

faktor yang mungkin menyebabkan hal tersebut terjadi, diantaranya siswa yang 

belum terbiasa melakukan penyelidikan, siswa yang selama ini bertindak pasif 

yaitu hanya memerima materi dari guru saja, dan siswa yang mungkin masih 

merasa malas untuk bekerja karena belum memahami konsep. 

Bila dilihat pada gambar 4.5 aspek terbuka untuk menerima mempunyai 

nilai yang sama dengan sikap kedisiplinan diri dan kerja sama yaitu berada pada 

kategori “tinggi”.  

Penelitian Studi Miskonsepsi Materi Larutan Asam Basa Di SMA N 3 Tegal 

oleh Eva Karolina (2010) menyimpulkan faktor yang diduga menjadi penyebab 

miskonsepsi siswa dalam memahami materi larutan asam basa antra lain: motivasi 

dan kesiapan belajar siswa, pengetahuan yang telah diperoleh siswa sebelumnya, 

interaksi sosial antar siswa, kemampuan berfikir logis siswa terhadap suatu 

konsep, metode dan pendekatan belajar yang digunakan guru, gagasan-gagasan 

yang muncul dari pikiran siswa yan bersifat pribadi dan kurang ilmiah. Pada 

penelitian ini sikap pribadi yang kurang ilmiah dapat dibuktikan bahwa dengan 

metode invenstigasi sikap ilmiah siswa mempunyai predikat baik (B) dan rata-rata 

tiap aspek sikap ilmiah yang diteliti juga menunjukkan kategori tinggi. Jadi, 

dengan penerapan metode investigasi yang baik akan meningkatkan sikap ilmiah 

siswa, maka miskonsepsi juga akan terminimalisasi. 

4.2.2.8 Hasil Belajar Afektif 
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Hasil belajar afektif merupakan hasil belajar yang berkenaan dengan sikap 

siswa selama proses belajar mengajar. Penilaian ranah afektif dilakukan 

menggunakan lembar pengamatan. Pada analisis deskriptif nilai afektif, kelas 

eksperimen memperoleh nilai rata-rata 81,5 sehingga predikat yang diperoleh 

berdasarkan kriteria adalah baik dan pada kelas kontrol presentase nilai rata-rata 

77,5 sehingga predikat yang diperoleh berdasarkan kriteria adalah baik.  

Hasi belajar afektif pada penelitian Alvia Riftiani (2010) dengan judul 

Pembelajaran Kontekstual Berbasis Group Investigation Aser Terhadap Hasil 

Belajar Materi Redoks Siswa Kelas X SMA Negeri 4 Semarang juga 

menunjukkan hasil yang sama bahwa nilai afektif kelas eksperimen lebih baik 

daripada kelas kontrol setelah proses pembelajaran dengan metode investigasi, 

yaitu rata-rata untuk kelas eksperimen 86,17 dan 80,31 untuk kelas kontrol. 

Berdasarkan analisis deskriptif penilaian afektif, aspek keaktifan, rasa ingin 

tahu, kerja sama,tanggung jawab, dan teliti mempunyai nilai rata-rata yang hampir 

sama. Aspek kedisiplinan kelas eksperimen yaitu 3,3 termasuk kategori “tinggi” 

dan kelas kontrol 3,1 dalam kategori “tinggi”. Aspek keaktifan kelas eksperimen 

dalam kategori “tinggi” dan kelas kontrol dalam kategori “tinggi” nilai rata-

ratanya berturut-turut yaitu 3,4 dan 3,1. Aspek rasa ingin tahu tergolong “tinggi” 

dengan nilai kelas eksperimen sebesar 3,2 dan kelas kontrol sebesar 3,1. Nilai 

rata-rata kelas eksperimen aspek kerja sama sebesar 3,2 dan kelas kontrol 3,0. 

Kedua nilai aspek tanggung jawab dalam kategori “tinggi”. Aspek teliti juga 

termasuk kategori “tinggi” dengan nilai kelas eksperimen 3,2 dan kontrol sebesar 

3,0. 
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Selain aspek tanggung jawab rata-rata tiap aspek siswa kelas eksperimen 

dan kontrol terlihat sangat berbeda. Aspek keaktifan mempunyai perbedaan yang 

cukup jauh. Kelas eksperimen sebesar 3,4 termasuk kategori “sangat tinggi”, 

sedangkan kelas kontrol hanya 3,1 termasuk kategori “tinggi”. Keaktifan siswa 

pada kelas eksperimen muncul karena siswa dituntut mencari materi sendiri dari 

berbagai sumber dan tidak hanya mendengar dari guru saja karena metode 

investigasi akan memaksa siswa mau tidak mau untuk mencoba menggali 

informasi sebanyak-banyaknya untuk menyelesaikan suatu masalah yang 

didapatkan dari kelas. Pada kelas eksperimen, rasa ingin tahu siswa dalam 

kategori “tinggi” karena banyak siswa yang menanyakan dan berpendapat 

mengenai masalah atau peristiwa yang mereka alami dan yang akan mereka 

selesaikan. Sedangkan pada kelas kontrol, rasa ingin tahu siswa muncul jika siswa 

belum memahami pembelajaran atau bertanya pada guru saat guru menerangkan 

materi pembelajaran. 

Pada aspek kerja sama dan teliti kelas eksperimen juga lebih unggul karena 

siswa pada kelas eksperimen terbiasa untuk bekerja dalam kelompok dan lebih 

teliti menyelesaikan masalah., nilai rata-rata kelas eksperimen sebesar 3,2 

termasuk dalam kategori “tinggi”, sedangkan pada kelas kontrol yaitu 3,0 yang 

masih termasuk dalam kategori “tinggi” untuk masing-masing aspek.  

4.2.2.4 Hasil Belajar Psikomotorik 

Hasil belajar psikomotorik merupakan hasil belajar yang berkenaan dengan 

keterampilan dan kemampuan bertindak siswa selama proses belajar mengajar. 

Penilaian ranah psikomotorik dilakukan oleh observer menggunakan lembar 
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pengamatan. Banyaknya observer pada praktikum ini adalah 4 orang. Kelas 

eksperimen terdapat 7 kelompok, 5 kelompok terdiri atas 4 orang dan 2 kelompok 

terdiri atas 5 orang. Penilaian terhadap ranah psikomotorik dilaksanakan ketika 

siswa melaksanakan praktikum larutan penyangga. Penilaian aspek psikomotorik 

hanya dilakukan untuk kelas eksperimen karena yang dapat melaksanakan 

praktikum hanya kelas ekperimen. 

Berdasarkan analisis data deskriptif ranah psikomotor dapat diketahui kelas 

eksperimen mempunyai rata-rata nilai dalam kategori baik. Nilai rata-rata kelas 

eksperimen adalah 80,56. Dari aspek persiapan melakukan praktikum untuk kelas 

eksperimen memperoleh rata-rata nilai dalam kategori tinggi dengan nilai  3,2. 

Hal ini dikarenakan, aspek persiapan melakukan praktikum merupakan aspek 

dasar pelaksanaan praktikum sehingga setiap siswa dapat melaksanakannya 

dengan mudah.  

Pada aspek praktikum inti nilai rata-rata kelas eksperimen tergolong 

“tinggi” yaitu 3,1. Nilai aspek praktikum inti ini memang lebih rendah dari nilai 

aspek persiapan melakukan praktikum karena praktikum inti akan 

menitikberatkan pada keterampilan setiap siswa dan jelas sekali bahwa setiap 

siswa mempunyai kemampuan yang tidak sama.  

Aspek akhir praktikum yang meliputi kegiatan akhir seperti kebersihan alat 

dan tempat praktikum mendapat nilai 3,3 yang termasuk kategori “tinggi”. Siswa 

sudah terbiasa melakukan kegiatan akhir praktikum setiap melaksanakan 

praktikum. 

4.2.3 Hasil Angket Tanggapan Siswa 
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Pendapat siswa terhadap pembelajaran yang telah dilakukan di kelompok 

eksperimen diukur dengan angket tertutup. Angket tertutup memiliki tingkatan 

respon mulai dari sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Angket ini 

digunakan untuk mengetahui pendapat siswa terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan metode investigasi. Angket diberikan kepada siswa setelah siswa 

mengerjakan postest. 

Hasil angket menyatakan bahwa 13,33% sangat setuju, 83,33% setuju, dan 

3,33% tidak setuju dengan pernyataan siswa tertarik dengan mata pelajaran kimia 

materi pokok larutan penyangga dengan metode investigasi. Siswa antusisas 

dengan penerapan metode yang bervariasi untuk menumbukan aktivitas belajar 

yang sesuai dengan metode investigasi. Hal ini dibuktikan dengan nilai postes 

kelas eksperimen yang meningkat dan lebih tinggi dari pada kelas kontrol. 

Penerapan metode investigasi diketahui 13,33% sangat setuju, 83,33% setuju, dan 

3,33% kurang setuju bahwa siswa mudah memahami materi larutan penyangga. 

Pada pernyataan ketiga yaitu 14 % sangat setuju dan 64% setuju bahwa siswa 

senang mengikuti mata pelajaran kimia materi pokok larutan penyangga dengan 

metode investigasi.  

Pembelajaran yang menerapkan metode investigasi mengajak siswa untuk 

tahu banyak tentang larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari bahkan 

tentang apa yang mereka minum atau makan sehingga akanmembuat siswa senang 

saat mempelajarinya. Rasa senang mempunyai hubungan dengan ketertarikan 

yang dibuktikan dengan 16,67% sangat setuju, 80,00 setuju, dan 3,33 kurang 
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setuju dengan pernyataan siswa tertarik dengan model pembelajaran yang 

diberikan oleh peneliti. 

Metode investigasi membuat siswa bersemangat mengerjakan soal baik di kelas 

atau di rumah dibuktikan dengan 30% siswa sangat setuju, 66,67% setuju, dan 3,33 

kurang setuju dengan pernyataan tersebut. Siswa juga menjadi lebih paham dengan materi 

terlihat dari 13,3% sangat setuju, 76,67% setuju, dan 10% saja yang kurang setuju. 

Penelitian ini juga menggunakan metode praktikum yang secara langsung membuat 

siswa terlibat dalam pemecahan masalah dan memecahkan rasa penasarannya melalui 

praktikum. Mengenai pernyataan siswa lebih memahami materi setelah malakukan 

praktikum 23,3% sangat setuju, 66,7% setuju, dan 10% kurang setuju. 

Setelah pembelajaran dilakukan, siswa merasa sikap ilmiahnya meningkat. 

Pernyataan ini terlihat dari 16,67% sangat setuju dan 76,7% memilih setuju, yang kurang 

setuju hanya 6,67%. Sikap ilmiah ini muncul karena metode investigasi yang mengajak 

siswa terlibat aktif dalam pembelajaran.  

4.2.4 Keunggulan dan Kelemahan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penggunaan metode investigasi 

mempunyai beberapa kelebihan yaitu: 

1. Meningkatkan sikap ilmiah karena metode investigasi melalui tahapan-tahapan 

yang akan mengaktifkan siswa dan memunculkan sikap ilmiah pada setiap 

tahapannya. 

2. Memberikan pengalaman belajar secara langsung karena pembelajaran dengan 

kegiatan praktikum kemudian dihubungkan dengan teori atau konsep yang relevan 

mengenai materi yang mereka gali sendiri. 

3. Pemahaman konsep lebih mendalam karena siswa menganalisis secara mandiri 

kegiatan yang telah dilakukan. 
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4. Siswa mengetahui penerapan atau pemanfaatan materi larutan penyangga dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Kelebihan dalam penelitian ini hampir sama dengan kelebihan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Alvia Riftiani (2010). Penelitian dengan metode Group Investigation 

ASER mempunyai beberapa kelebihan yaitu: 

1. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan Group Investigation ASER dapat 

meningkatkan kreativitas dan kerjasama antar siswa.  

2. Meningkatkan ketertarikan siswa untuk selalu memperhatikan pelajaran yang 

disampaikan.                                  

3. Siswa merasa senang dan termotivasi mengikuti pelajaran kimia. 

4. Pemahaman siswa terhadap materi lebih jelas 

Penelitian yang dilakukan oleh Bety Wiliyati (2012) dengan judul 

Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis dan Self-Eficacy Matematis Siswa SMA 

dengan Menggunakan Pendekatan Investigasi menyatakan bahwa aktivitas siswa 

yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan pendekatan investigasi secara 

keseluruhan semakin baik setelah beberapa kali pertemuan. Hal ini terlihat selama 

proses pembelajaran, siswa terlihat adanaya interaksi antar kelompok, dan pada saat 

siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka, maka siswa dari kelompok lain 

memberikan tanggapan sehingga suasana kelas menjadi aktif. 

Melihat kelebihan dari kedua penelitian lain dapat disimpulkan bahwa metode 

investigasi memberikan pengaruh positif terhadap keaktifan siswa, dalam penelitian 

ini adalah sikap ilmiah siswa antara lain sikap kerjasama, sikap terbuka menerima 

masukan dll. Berdasarkan penelitian Alvia Riftiani (2010) kelebihan dari metode 

investigasi salah satunya adalah pemahaman siswa terhadap materi lebih jelas, sama 

seperti kelebihan dari penelitin ini yaitu pemahaman konsep lebih mendalam artinya 
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miskonsepsi siswa terminimalisasi karena dengan metode investigasi siswa akan 

terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran, siswa mempunyai pengalaman 

secara langsung sehingga pemahaman dapat lebih mendalam. 

Beberapa kelemahan dalam penelitian ini yaitu: 

1) Siswa cepat merasa jenuh karena dituntut selalu berpikir ilmiah, sedangkan siswa 

belum terbiasa untuk hal tersebut. 

2) Keterbatasan waktu dan tempat untuk memaksimalkan penelitian. 

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penelitian Alvia Riftiani 

(2010) yaitu: 

1. Tidak semua siswa siswa bertanya dan menjawab, ada pula siswa yang hanya 

mendengarkan. 

2. Tidak semua siswa berpartisipasi dalam diskusi kelompok dan masih terdapat 

kelompok yang kurang antusias dalam menanggapi hasil presentasi dari kelompok 

lain.  

3. Dibutuhkan banyak observer yang mengamati dan mencatat perilaku tiap kelompok 

saat proses pembelajaran berlangsung 

Kedua penelitian mempunyai kendala/kelemahan yang hampir sama, pada 

intinya siswa belum bisa sepenuhnya terbiasa bersikap ilmiah karena dalam kegiatan 

secara konvensional siswa cenderung sebagai penerima dan bertindak pasif. 

Kendala-kendala di atas memang mengurangi efektivitas pembelajaran yang 

berlangsung, Namun hasil uji hipotesis tetap menunjukkan bahwa hasil belajar kelas 

eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1   Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 

1) penggunaan metode investigasi dapat memberikan penguatan konsep laruatn 

penyangga sehingga dapat meminimalisasi miskonsepsi siswa SMA N 2 

Temanggung. 

2) Penerapan metode investigasi berpengaruh terhadap sikap ilmiah siswa 

yaitu dengan kategori baik  dengan rata-rata tiap aspek dalam kategori 

tinggi. 

 

5.2     Saran 

1) Guru kimia hendaknya menggunakan metode investigasi untuk 

memperdalam pemahaman siswa dalam belajar kimia, sehingga 

meminimalisasi miskonsepsi setelah proses pembelajaran. 

2) Dalam pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan metode investigasi, 

guru hendaknya memantau aktivitas siswa untuk menghindari terjadinya 

kesalahan pemahaman konsep oleh siswa. 

3) Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru hendaknya memanfaatkan berbagai 

metode pembelajaran sehingga siswa tidak cepat bosan dan jenuh. 

90 
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4) Perlu dikembangkan penelitian lebih lanjut mengenai miskonsepsi siswa 

terhadap materi pokok atau mata pelajaran yang berbeda agar pendekatan ini 

dapat berkembang dan bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran. 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA 

 

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

Kompetensi Dasar                   : 4.3 Mendeskripsikan sifat  larutan penyangga dan peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. 

Materi Pembelajaran              : Larutan Penyangga 

 

No Materi 
Pembelajaran 

Tujuan Tipe Soal 

Jenjang Penyebaran 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 No. Soal 
Kunci 

Jawaban 

1. Konsep larutan 

asam basa dan 

konsep mol 

- Siswa mampu memahami  sifat-

sifat larutan asam-basa, 

metode pengukuran 

- Siswa mampu mengingat 

konsep mol 

Pilihan 

Ganda 

 4  

2 

 

2 

 

 

1 

 

1 

    1,2,3,4 

5,6 

7 

8,9 

10 

B,A,D,A 

A,B 

C 

E,A 

C 

2. Sifat Larutan 

Penyangga 

Siswa mampu menganalisis larutan 

penyangga dan bukan penyangga. 

 

Pilihan 

Ganda 

1  

4 

 

 

 

 

 

  

 

  11 

12,13,14,15 

C 

D,B,B,C 

3. Komponen dan 

Cara Kerja 

Larutan 

Penyangga 

- Siswa mampu menentukan 

komponen-komponen untuk 

membuat larutan penyangga. 

 

- Siswa mampu menganalisis 

Pilihan 

Ganda 

1   

 4 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

16 

17,18,19,20 

21,22,23,24, 

25,26,27 

28,29,30, 31 

C 

C,A,B,D 

C,B,D,A, 

E,A,A 

A,C,C,D 

104 
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cara kerja larutan penyangga.    

4. Menghitung pH 

Larutan 

Penyangga 

- Siswa mampu menghitung pH 

larutan penyangga asam 

 

 

 

- Siswa mampu menghitung pH 

larutan penyangga basa 

 
- Siswa mampu menghitung  pH 

larutan penyangga dengan 

penambahan sedikit asam atau 

sedikit basa atau dengan 

pengenceran. 

Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

 2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

33,35,37 

34,42,43,44 

45 

41 

 

36,38 

32 

 

39 

40,46 

47 

48 

 

C,A,B 

B,A,C,,C 

C 

C 

 

B,A 

C 

 

D 

E,C 

E 

A 

 

5. Fungsi Larutan 

Penyangga 

Siswa mampu menjelaskan fungsi 

larutan penyangga dalam tubuh 

makhluk hidup. 

 

Pilihan 

Ganda 

2  

 

 

 

 

 

 

    49,50 

 

 

A,D 

 Jumlah   4 8 4 13 4 2 1 1 50  
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 Persentase   10 % 20 % 10 % 32,5 

% 

10 % 5   % 2,5 % 2,5 % 100%  
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SOAL UJI COBA 

 

RUBRIK PENILAIAN SOAL MISKONSEPSI 

Untuk penilaian miskonsepsi siswa dapat digunakan panduan tabel sebagai berikut 

(Salirawati, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pola Jawaban Siswa Kategori Tingkat Pemahaman 

1. Jawaban inti tes benar – 

alasan benar 

memahami (M) 

2. Jawaban inti tes benar – 

alasan salah 

miskonsepsi (Mi-1) 

3. Jawaban inti tes salah – alasan 

benar 

miskonsepsi (Mi-2) 

4. Jawaban inti tes salah – alasan 

salah 

tidak memahami (TM-1) 

5. Jawaban inti tes salah – alasan 

tidak diisi 

tidak memahami (TM-2) 

6. Jawaban inti tes benar – 

alasan tidak diisi 

memahami sebagian tanpa miskonsepsi 

(MS-1) 

7. Tidak menjawab inti  tes dan 

alasan  

tidak memahami (TM-3) 

Lampiran 6 106 
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SOAL UJI COBA 

 

1. Larutan penyangga adalah... 

a. Larutan yang mempunyai pH> 7 

b. Larutan yang pHnya dapat berubah pada penambahan asam dan basa 

c. Larutan yang dapat mempertahankan nilai pH 

d. Larutan yang nilai pHnya berubah jika diencerkan 

e. Larutan yang mempunyai pH netral 

ALASAN:  

Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH pada penambahan 

sedikit asam, basa, dan pengenceran.  

2. Pernyataan berikut yang tidak benar mengenai larutan penyangga adalah … . 

a. memiliki pH yang konstan 

b. pH-nya tidak berubah dengan penambahan sedikit asam 

c. pH-nya tidak dipengaruhi oleh pengenceran 

d. pH dipengaruhi oleh pengenceran 

e. pH-nya tidak berubah dengan penambahan sedikit basa 

ALASAN:  

Larutan penyangga mampu mempertahankan pH pada pengenceran. 

3. Perhatikan data percobaan berikut. 

Larutan A B C 

pH awal 7 5 8 

Ditambah sedikit asam 4 4.99 7.98 

Ditambah sedikit basa 10 5.01 8.01 

Diantara larutan tersebut yang bersifat penyangga adalah ... 

a. A, B 

b. B,C 

c. A,C 

d. A,B 

e. A,B,C 

ALASAN:  

Larutan B dan C dapat mempertahankan pH pada penambahan sedikit asam dan basa. 
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4. Dari suatu percobaan diketahui larutan A pH= 7 dan larutan B pH= 8.2, pada kedua 

larutan tersebut masing-masing ditambah 0.1 mL 1M HCl. Setelah penambahan HCl 

pH larutan A menjadi 4 dan pH larutan B menjadi 7.6. pernyataan yang benar 

berdasarkan hasil percobaan di atas adalah... 

a. Larutan A dan B adalah larutan buffer 

b. Larutan B adalah larutan buffer 

c. Larutan A adalah larutan buffer 

d. HCl adalah larutan buffer 

e. Penambahan HCl tidak mempengaruhi pH kedua larutan 

ALASAN: 

Larutan B dapat mempertahankan pH setelah penambhan sedikit asam. 

5. Apakah yang dapat diamati jika ke dalam 50 mL larutan penyangga dengan pH = 5 

ditambah 50 mL aquades? 

a. pH akan naik sedikit 

b. pH akan turun sedikit 

c. pH tidak berubah 

d. pH naik drastis 

e. Ph turun drastis 

ALASAN: 

Larutan penyangga dapat mempertahankan pH pada pengenceran. 

6. Larutan penyangga adalah campuran..... 

a. asam lemah dan basa lemah 

b. asam kuat dan garamnya 

c. basa lemah dan garamnya 

d. asam lemah dan basa kuat 

e. basa kuat dan asam kuat 

ALASAN: 

Komponen larutan penyangga basa adalah basa lemah dan garamnya. 

7. Larutan penyangga dapat dibuat dari campuran ... 

a. Asam asetat dengan kalium hidroksida 

b. Asam klorida dengan kalium hidroksida 

c. HCl dengan CaCl2 

d. CH3COOH dengan NH3 

e. CH3COOH dengan Ca(CH3COO)2 
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ALASAN: 

Larutan penyangga asam dibuat dari campuran asam lemah CH3COOH dan garam  

Ca(CH3COO)2. 

8. Jika 50 ml larutan penyangga dengan pH = 5 diharapkan dapat mempertahankan 

pHnya maka yang dapat dilakukan adalah... 

a. Ditambah 100 ml aquades 

b. Ditambah 50 ml asam 

c. Ditambah 50 ml basa 

d. Ditambah 100 ml asam 

e. Ditambah 100 ml basa 

ALASAN: 

Larutan penyangga pHnya tetap pada pengenceran. 

9. Campuran berikut bersifat buffer, kecuali... 

a. larutan NaH2PO4 dengan larutan Na2HPO4 

b. larutan HNO3 dengan larutan NH4NO3 

c. larutan CH3COOH dengan larutanCH3COONa 

d. larutan NH4OH dengan larutan NH4Cl 

e. larutan NH3 dengan larutan (NH4)2SO4 

ALASAN:  

Buffer dibuat dengan campuran antara asam lemah dengan garam konjugasinya atau 

basa lemah dengan garam konjugasinya. Serta dengan mencampurkan asam lemah 

berlebihan dengan basa kuat, atau basa lemah berlebihan dengan asam kuat. 

Jawaban b bukan buffer karena keduanya bersifat asam. 

10. Campuran larutan berikut yang membentuk larutan penyangga bersifat basa adalah…. 

a. larutan HCl dan larutan NH4Cl 

b. larutan CH3COOH dan larutan CH3COONa 

c. larutan HBr dan larutan NaBr 

d. larutan NH3 dan larutan NH4Cl 

e. larutan KOH dan larutan KCl  

ALASAN: 

Larutan penyangga (buffer) basa adalah larutan penyangga yang terbuat dari campuran 

antara basa lemah dengan garam konjugasinya atau antara basa lemah yang 

jumlahnya berlebihan dengan asam kuat. NH3 adalah basa lemah, NH4Cl adalah 

garam konjugasi dari NH3. 
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11. Direaksikan beberapa larutan seperti berikut. 

          (1)   100 ml asam asetat 0,1 M dan 100 ml NaOH 0,1 M 

          (2)   100 ml asam asetat 0,2 M dan 100 ml NaOH 0,1 M 

          (3)   100 ml asam klorida 0,1 M dan 100 ml NH4OH 0,1 M 

          (4)   100 ml asam klorida 0,05 M dan 100 ml NH4OH 0,1 M 

          Campuran di atas yang membentuk larutan penyangga adalah 

a.    (1), (2), dan (3)                                                 d.    (4) 

b.    (1) dan (3)                                                         e.    semua larutan 

c.    (2) dan (4) 

ALASAN: 

Buffer dibuat dengan campuran antara asam lemah dengan garam konjugasinya atau 

basa lemah dengan garam konjugasinya. Serta dibuat dengan asam lemah jumlah 

berlebihan dengan basa kuat atau basa lemah jumlah berlebihan dengan asam 

kuat. Secara mudahnya, hitung jumlah mol, kemudian yang lemah jumlah molnya 

lebih banyak. Mol=M.V 

Untuk point 1, mol asam asetat (asam lemah)= mol NaOH(basa kuat) bukan buffer. 

Untuk point 2, mol asam asetat (asam lemah)>mol NaOH(basa kuat) merupakan 

buffer. 

Untuk point 3, mol asam klorida (asam kuat)= mol NH4OH (basa lemah) bukan buffer. 

Untuk point 4, mol asam klorida (asam kuat)<mol NH4OH (basa lemah), buffer. 

Jadi jawaban tepat no 2 dan 4. 

12. Campuran yang menghasilkan buffer adalah... 

a. 100 ml HCN 0.1 M + 100 ml NaOH 0.1 M 

b. 100 ml HCN 0.2 M + 100 ml NaOH 0.1 M 

c. 200 ml HCN 0.1 M + 100 ml NaOH 02 M 

d. 200 ml HCl 0.2 M + 100 ml KOH 0.1 M 

e. 200 ml HCl 0.2 M + 100 ml NH4OH 0.1 M 

ALASAN: 

Buffer dibuat dengan mencampurkan asam lemah berlebihan dengan basa kuat, atau 

basa lemah berlebihan dengan asam kuat. secara hitungan, cari jumlah mol yang 

bersifat lemah lebih besar dari yang bersifat kuat. 

Mol HCN (asam lemah) > mol NaOH (basa kuat). 

13. Campuran larutan di bawah ini akan membentuk larutan penyangga kecuali... 

a. 25 ml NaOH 0.2 M + 25ml CH3COOH 0.4 M 
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b. 25 ml NaOH 0.2 M + 25 ml HCOOH 0.5 M 

c. 25 ml HCl 0.1 M + 25 ml NH4OH 0.2 M 

d. 25 ml H2SO4 0.1 M + 25 ml NH4OH 0.2 M 

e. 25 ml Ba(OH)2 0.1 M + 25 ml CH3COOH 0.5 ml 

ALASAN: 

Buffer dibuat dengan campuran antara asam lemah dengan garam konjugasinya atau 

basa lemah dengan garam konjugasinya. Serta dengan mencampurkan asam lemah 

berlebihan dengan basa kuat, atau basa lemah berlebihan dengan asam kuat. 

Jawaban yang tepat adalah d karena jumlah mol H2SO4 (asam kuat) = mol NH4OH 

(basa lemah), maka hidrolisis. 

14. Campuran larutan berikut ini yang menghasilkan larutan penyangga adalah... 

a. 100 ml HCl 0.2 M + 100 ml NH4OH 0.5 M 

b. 100 ml HCl 0.5 M + 100 ml NaOH 0.1 M 

c. 100 ml HCl 0.5 M + 100 ml NH4OH 0.1 M 

d. 100 ml HCl 0.1 M + 100 ml NaOH 0.5 M 

e. 100 ml HCl 0.5 M + 100 ml NH4OH 0.5 M 

ALASAN: 

Buffer dibuat dengan campuran antara asam lemah dengan garam konjugasinya atau 

basa lemah dengan garam konjugasinya. dengan mencampurkan asam lemah 

berlebihan dengan basa kuat, atau basa lemah berlebihan dengan asam kuat. 

Jawaban yang tepat adalah a karena jumlah mol HCl (asam kuat) < mol NH4OH (basa 

lemah). 

15. Campuran berikut bersifat buffer kecuali... 

a. 50 ml NH4Cl 0.1 M + 50 ml NH4OH 0.2 M 

b. 50 ml CH3COOH 0.1 M + 50 ml CH3COONa 0.1 M 

c. 50 ml CH3COOH 0.1 M + 50 ml NaOH 0.001 M 

d. 50 ml HCl 0.1 M + 50 ml NH4OH 0.2 M 

e. 50 ml HCl 0.1 M + 50 ml NaOH 0.2 M 

ALASAN: 

Buffer dibuat dengan campuran antara asam lemah dengan garam konjugasinya atau 

basa lemah dengan garam konjugasinya. dengan mencampurkan asam lemah 

berlebihan dengan basa kuat, atau basa lemah berlebihan dengan asam kuat. 

Untuk jawaban e bukan merupakan buffer karena campuran yang terdiri dari sama-

sama yang bersifat kuat, yaitu HCl (asam kuat) dengan NaOH (basa kuat). 
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16. Larutan buffer dapat dibuat dengan mencampurkan 100 mL larutan CH3COOH 0,1 M 

dengan larutan …. 

a. 80 mL natrium hidroksida 0,1 M 

b. 100 mL natrium hidroksida 0,1 M 

c. 120 mL natrium hidroksida 0,1 M 

d. 50 mL asam klorida 0,1 M 

e. 100 mL asam klorida 0,1 M 

ALASAN: 

CH3COOH merupakan asam lemah. Jadi dapat membentuk buffer dengan garam 

konjugasinya (CH3COO
-
) atau dengan basa kuat dengan jumlah mol CH3COOH 

harus lebih besar dari basa kuat. 

Jawaban a tepat, karena jumlah mol CH3COOH > mol natrium hidroksida (basa kuat). 

17. Campuran di bawah ini yang menghasilkan sistem buffer dengan pH > 7 adalah …  

a.  50 ml NH4OH(aq) 0,2 M + 50 ml HCl(aq) 0,1 M  

b.  50 ml NH4OH (aq) 0,1 M + 50 ml HCl(aq) 0,1 M  

c.  50 ml NaOH(aq) 0,2 M + 50 ml HCl(aq) 0,1 M  

d.  50 ml NaOH(aq) 0,1 M + 50 ml CH3COOH(aq) 0,2 M  

e.  50 ml NaOH(aq) 0,2 M + 50 ml CH3COOH(aq) 0,2 M 

ALASAN:  

Buffer yang pH > 7 adalah buffer basa. Buffer basa diperoleh dengan mencampurkan 

basa lemah dengan garam konjugasinya atau mencampurkan basa lemah yang 

jumlahnya berlebihan dengan asam kuat.  

Jawaban a tepat, karena jumlah mol NH4OH (basa lemah) > mol HCl (asam kuat). 

18. Diketahui suatu larutan penyangga yang mengandung CH3COOH dan CH3COO
-
. 

Apabila dalam larutan tersebut ditambahkan sedikit asam, maka yang akan terjadi 

adalah... 

a. Ion H
+
 dari asam akan bereaksi dengan CH3COO

-
 

b. Kesetimbangan bergeser ke kanan 

c. Ion H
+
 dari asam akan bereaksi dengan CH3COOH 

d. Larutan akan bersifat asam 

e. pH larutan turun drastis 

ALASAN: 

Penambahan asam (H
+
) pada buffer asam akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Ion 

H
+
 akan bereaksi dengan ion CH3COO

-
 membentuk molekul CH3COOH. 



113 
 

 
 

CH3COO
-
   +   H

+ 
   CH3COOH 

19. Diketahui suatu larutan penyangga yang mengandung CH3COOH dan CH3COO
-
. 

Apabila dalam larutan tersebut ditambahkan sedikit basa, maka yang akan terjadi 

adalah... 

a. Ion OH
-
 dari basa akan bereaksi dengan CH3COO

-
 

b. Kesetimbangan akan bergeser ke kiri 

c. Ion OH
-
 dari basa akan bereaksi dengan CH3COOH 

d. Larutan akan bersifat basa 

e. pH larutan naik drastis 

ALASAN:  

Jika penambahan basa, maka ion OH
-
 dari basa itu akan bereaksi dengan ion H

+ 

membentuk air. Hal ini menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan sehingga 

konsentrasi ion H
+
 dalam buffer bisa dipertahankan. Jadi penambahan basa 

menyebabkan berkurangnya komponen asam (dalam hal ini CH3COOH), bukan 

ion H
+
. basa akan bereaksi dengan asam CH3COOH membentuk CH3COO

-
 dan 

air.  

CH3COOH   +  OH
- 
      CH3COO

- 
 + H2O 

20. Diketahui larutan penyangga mengandung NH3 dan NH4
+
.  Apabila dalam larutan 

tersebut ditambahkan sedikit asam, maka yang akan terjadi adalah... 

a. Ion H
+
 dari asam akan bereaksi dengan NH4

+
 

b. Kesetimbangan bergeser ke kiri 

c. Ion H
+
 dari asam akan bereaksi dengan NH3 

d. Akan terbentuk NH3 

e. pH larutan turun drastis 

ALASAN: 

Jika penambahan asam, maka ion H
+
 dari asam itu akan bereaksi dengan ion OH

-
. Hal 

ini menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan sehingga konsentrasi ion OH
-
 

dalam buffer bisa dipertahankan. Jadi penambahan asam menyebabkan 

berkurangnya komponen basa (dalam hal ini NH3), bukan ion OH
-
. Asam akan 

bereaksi dengan basa NH3 membentuk ion NH4
+
. 

NH3   +   H
+
     NH4

+
 

21. Diketahui larutan penyangga mengandung NH3 dan NH4
+
.  Apabila dalam larutan 

tersebut ditambahkan sedikit basa, maka yang akan terjadi adalah... 
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a. Ion OH
-
 dari asam akan bereaksi dengan NH4

+ 
dan NH3 

b. Kesetimbangan bergeser ke kanan 

c. Ion OH
-
 dari asam akan bereaksi dengan NH3 

d. Akan terbentuk air 

e. pH larutan naik drastis 

ALASAN:  

Penambahan basa pada buffer basa akan menggeser kesetimbangan ke kiri, sehingga 

konsentrasi ion OH
-
 dapat dipertahankan. Basa yang ditambahakan akan bereaksi 

dengan komponen asam (dalam hal ini ion NH4
+
), membentuk basa NH3 dan air.     

NH4
+
   +   OH

-
      NH3  +   H2O 

22. Campuran larutan berikut yang mempunyai pH=8 adalah... 

(Ka CH3COOH=10
-5

; Kb NH3=10
-5

; Kw=10
-14

) 

a. 50 cm
3
 CH3COOH 0.1 M dan 50 cm

3 
CH3COONa 0.1 M 

b. 50 cm
3
 CH3COOH 0.1 M dan 100 cm

3 
CH3COONa 1.0 M 

c. 50 cm
3
 NH3 0.1 M dan 50 cm

3 
NH4Cl  1.0 M 

d. 50 cm
3
 NH3 0.1 M dan 50 cm

3 
NH4Cl 0.2 M 

e. 50 cm
3
 NH3 1.0 M dan 50 cm

3 
NH4Cl  0.1 M 

ALASAN: 

Untuk buffer asam [H
+
] = Ka x  

              

                       
 

pH= -log [H
+
] 

Untuk buffer basa [OH
-
] = Kb x  

              

                       
 

pOH = - log [OH
-
]                pH= 14-pOH 

jawaban c. pH = 8   pOH = 14-pH = 14-8 = 6 

  

       [OH
-
] = 10

-6
 

[OH
-
] = Kb x  

       

          
 

    10
-6

   = 10
-5 

x  
     

      
 

    10
-6 

   = 10
-5

 x 10
-1 

 

    10
-6      

= 10
-6

 (sama) 

23. Suatu larutan yang mengandung 0,1 mol asam asetat (Ka= 10
-5

) dan 0,01 mol natrium 

asetat mempunyai pH sebesar … . 

a. 3   d. 6 
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b. 4  e. 7 

c. 5 

ALASAN: 

Untuk buffer asam : 

[H
+
] = Ka x  

              

                       
 

[H
+
] = Ka x  

               

                  
 

[H
+
] = 10

-5
 x  

   

    
 

[H
+
] = 10

-5
 x  10 

[H
+
] = 10

-4

  

pH = - log [H
+
] 

pH = - log 10
-4

 

pH = 4. 

24. Campuran 50 ml asam format (HCOOH) 0,2 M (Ka = 1 x 10–4) dengan 40 ml larutan 

NaOH 0,2 M mempunyai pH …  

a.  4  

b.  5 – log 2,5  

c.  5  

d.  5 + log 2,5  

e.  6 

ALASAN:  

   HCOOH + NaOH      HCOONa + H2O 

Mula-mula : 10 mmol      8 mmol       

Bereaksi:  8 mmol       8 mmol 

Akhir :  2mmol        0                8 mmol 

[H
+
] = Ka x  

         

          
 

[H
+
] = 10

-4
 x  

      

      
 

[H
+
] = 10

-4 
x 0,25 

[H
+
] = 2,5 x 10

-5
 

pH = - log [H
+
] 

pH = - log 2,5 x 10
-5

 

pH = 5 – log 2,5 

25. pH larutan yang terdiri atas campuran 0.01 mol asam asetat dengan 0.1 mol natrium 

Asetat dalam 1 1iter larutan adalah... 

Ka bagi asam asetat = 10
-5 

 

a. 6 

b. 6-log 5 

c. 6+log 5 
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d. 7 

e. 7- log 5 

ALASAN:  

[H
+
] = Ka x  

               

                  
 

[H
+
] = 10

-5
 x  

    

   
 

[H
+
] = 10

-5
 x  10

-1
 

[H
+
] = 10

-6

  

pH = - log [H
+
] 

pH = - log 10
-6

 

pH = 6 

26. pH campuran 1 liter larutan yang terdiri atas 0.2 mol NH4OH dengan 0.1 mol HCl ! 

(Kb= 10
5
)adalah... 

a. 5 

b. 9 

c. 14 

d. 5-log 9 

e. 9-log 5 

ALASAN:  

    NH4OH  +   HCl              NH4Cl + H2O 

Mula-mula :  0,2 mol       0,1 mol       

Bereaksi :  0,1 mol       0,1 mol 

Akhir :  0,1 mol        0                   0,1 mol 

[OH
-
] = Kb x  

              

                       
 

[OH
-
] = Kb x  

         

         
 

[OH
-
] = 10

-5
 x  

       

       
 

[OH
-
] = 10

-5
 

pOH = - log OH
-
 

pOH = - log 10
-5

 

pOH = 5 

pH= 14 – pOH 

pH = 14 – 5 

pH = 9. 

27. pH larutan jika 800 ml larutan CH3COOH 0,1M dicampur dengan 400ml larutan 

CH3COONa 0,1M (Ka CH3COOH = 1,8×10
-5

) adalah.. 

a. 5+log3.6 

b. 5-log 3.6 

c. 5 
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d. 6 

e. 6-log3.6 

ALASAN:  

Mol CH3COOH = M x V = 0,1 x 800 ml = 80 mmol 

Mol CH3COONa = M x V = 0,1 x 400ml = 40 mmol 

 [H
+
] = Ka x  

           

             
 

[H
+
] = 1,8 x 10

-5
 x  

       

       
 

[H
+
] = 1,8 x 10

-5
 x  2 

[H
+
] = 3,6 x 10

-5
 

pH = - log [H
+
] 

pH = - log 3,6 x 10
-5

 

pH = 5 – log 3,6 

28. pH larutan apabila 400 ml larutan NH4OH 0,5M dicampur dengan 100 ml larutan NH4Cl 

0,5M ( Kb NH4OH = 1,8×10
-5

) adalah... 

a. 9+log7.2 

b. 7.2 

c. 5+log7.2 

d. 5-log7.2 

e. 5 

ALASAN: 

Mol NH4OH = M x V = 0,5 x 400 ml = 200 mmol 

Mol NH4Cl = M x V =  0,5 x 100 ml  = 50 mmol 

[OH
-
] = Kb x  

              

                       
 

[OH
-
] = Kb x  

         

         
 

[OH
-
] = 1,8 x 10

-5
 x  

        

       
 

[OH
-
] = 1,8 x 10

-5
 x  4 

[OH
-
] = 7,2 x 10

-5
 

pOH = - log OH
-
 

pOH = - log 7,2 x 10
-5 

 

pOH = 5 – log 7,2 

pH = 14 – pOH 

pH = 14 – (5-log 7,2) 

pH = 9 + log 7,2 

29. Sebanyak 50 ml larutan yang terdiri dari CH3COOH 1M dan CH3COONa 1M 

ditambahkan larutan HCl 1M sebanyak 1 ml. pH larutan setelah penambahan HCl 1M 

adalah..... ( Ka = 1,8 x 10
-5

)\ 

a. 5 

b. 6 
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c. 5+log1.87 

d. 5-log1.87 

e. 9+log1.87 

ALASAN:  

CH3COONa +  HCl       CH3COOH + NaCl 

Mula-mula :  50 mol        1 mol            50 mol 

Bereaksi :  -1 mol        -1 mol          +1 mol 

Akhir :  49 mol             0              51 mol 

[H
+
] = Ka x  

           

            

[H
+
] = 1,8 x 10

-5
 x  

      

      
 

[H
+
] = 1,87 x 10

-5
 

pH = - log [H
+
] 

pH = - log 1,87 x 10
-5

 

pH = 5 – log 1,87 

30. Sebanyak 50 ml larutan yang terdiri dari CH3COOH 1M dan CH3COONa 1M 

ditambah 50 ml air. pH larutan setelah pengenceran adalah... 

a. pH < 5 

b. pH > 5 

c. pH = 5 

d. pH = 6 

e. 5 < pH < 6 

ALASAN:  

Pengenceran tidak berpengaruh terhadap perubahan pH. Maka jumlah mol asam lemah 

dan basa konjugasinya pun tetap. 

[H
+
] = Ka x 

           

            
 

[H
+
] = 1,8 x 10

-5
 x  

      

       
 

[H
+
] = 1,8 x 10

-5 

pH = -log [H
+
] 

pH = - log 1,8 x 10
-5

 

pH = 5 – log 1,8 

berarti pH < 5 

31. Suatu larutan penyangga terdiri dari asam lemah HA dan garam natriumnya NaA. 

Konsentrasi asam HA dalam larutan itu adalah 0.2 M. Jika diharapkan pH larutan 

sama dengan pKa asam HA, maka konsentrasi laruan NaA adalah... 
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a. 2.0 M 

b. 1.0 M 

c. 0.2 M 

d. 0.1 M 

e. 0.02 M 

ALASAN: 

[H
+
] = Ka x  

         

                  
  

[H
+
] = Ka x  

       

       
  

pH = - log H
+ 

pH = - log (Ka x  
       

       
 ) 

pH = - log ((Ka x  
      

               
 )       (volume sama karena dalam 1 larutan) 

*agar pH diperoleh sama dengan – log Ka atau pKa maka harus menghilangkan    

pengali dari – log Ka, yaitu dengan mengalikan – log Ka dengan 1.   

    pH = - log ((Ka x 1)    

  pH = - log Ka atau pH = pKa. 

1 = 
      

               
 

Konsentrasi NaA = 0,2 M 

32. Jika perbandingan mol asam : mol basa konjugasinya adalah 3:1, sedangkan Ka asam 

lemahnya adalah 1 x 10
-5

, maka pH larutan adalah... 

a. pH<5 

b. pH=5 

c. pH>5 

d. pH>7 

e. 5<pH<7 

ALASAN:  

[H
+
] = Ka x  

         

                  
 

[H
+
] = 10

-5
 x  

 

 
 

[H
+
] = 3 x 10

-5
  

pH = - log [H
+
] 

pH = - log 3 x 10
-5

 

pH = 5 – log 3 
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berarti pH < 5 

33. Pada 1 liter larutan asam lemah HA 0,3 M (Ka = 2 x 10
–5

) ditambah 0,2 mol NaOH 

padat, maka pH campuran menjadi …. 

a. 3 – log 2 

b. 4 

c. 5 – log 2 

d. 5 

e. 6 

ALASAN: 

        HA     +   NaOH      NaA + H2O 

Mula-mula : 0,3 mol          0,2 mol  

Bereaksi  : 0,2 mol          0,2 

mol 

Akhir  :  0,1 mol           0              

0,2 mol 

[H
+
] = Ka x 

              

                   
 

[H
+
] = Ka x 

      

       
 

[H
+
] = 2 x 10

-5
 x 

   

   
 

[H
+
] = 10

-5
 

pH = - log [H
+
] 

pH = - log 10
-5

 

pH = 5 

34. Bila larutan NH3 dan HCl dengan konsentrasi yang sama dicampurkan akan didapat 

larutan yang mempunyai harga pH = 9. Jika Kb = 10
–5

, maka perbandingan volume 

kedua larutan tersebut adalah…. 

A. 1 : 1 

B. 1 : 2 

C. 2 : 1 

D. 3 : 2 

E. 3 : 4 

ALASAN:  

pH = 9                   pOH = 14 – pH= 14– 9 = 5 
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pOH = - log [OH
-
] 

       5    = - log [OH
-
] 

[OH
-
] = 10

-5
 

[OH
-
] = Kb x  

              

                       
 

[OH
-
] = Kb x  

       

         
 

10
-5      

= 10
-5

 x  
       

         
 

mol NH4Cl = mol NH3 

mol NH4Cl : mol NH3 = 1 : 1 

 

     NH3         +     HCl        NH4Cl    

Mula-mula :    2    1 

Bereaksi :    1    1 

Akhir :    1                    0                    1 

*Pengisian dimulai dari baris akhir reaksi mengisi untuk NH3 dan NH4Cl. 

Kemudian karena NH4Cl akhirnya 1, maka yang bereaksi untuk NH3 dan 

HCl juga 1.  Dalam buffer komponen yang kuat (dalam hal ini HCl) habis 

bereaksi, jadi untuk HCl mula mulanya juga 1. Untuk NH3 berarti mula 

mulanya=akhir+bereaksi= 1+1= 2. 

Jadi perbandingan NH3 : HCl =   2   :   1 

35. Campuran CH3COOH dengan NaCH3COO dapat digunakan untuk membuat larutan 

penyangga dengan pH sekitar … . (Ka CH3COOH = 10
–5

) 

a. 1 – 5  d. 4 – 6 

b. 3 – 5  e. 5 – 6 

c. 4 – 5 

ALASAN:  

Daerah buffer antara 0,1 sampai 10. Maka,  

Untuk minimal daerah 0,1     [H
+
] = Ka x 

              

                   
 

       [H
+
] = 10

-5
 x 0,1 = 10

-6
      pH = 6 

Untuk minimal daerah 10   
  
[H

+
] = Ka x 

              

                   
 

       [H
+
] = 10

-5
 x 10 = 10

-4
      pH = 4 

Jadi, rentang pH yang dihasilkan adalah 4 – 6. 
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36. Bila 0,15 mol asam asetat (Ka= 2 × 10–5) dan 0,01 mol NaOH dilarutkan dalam air, 

sehingga diperoleh larutan penyangga dengan volume 1 liter, maka pH larutan 

penyangga tersebut adalah … . 

a. 4 - log 2,8 d. 10 – log 2,8 

b. 10 + log 2,8 e. 5 – log 2,8 

c. 4 + log 2,8 

ALASAN:  

   CH3COOH +  NaOH       CH3COONa + H2O 

Mula-mula :  0,15 mol        0,01 mol       

Bereaksi  :  0,01 mol        

0,01 mol 

Akhir  :  0,14 mol             

0                 0,01 mol 

[H
+
] = Ka x  

           

            

[H
+
] = 2 x 10

-5
 x  

        

        
 

[H
+
] = 2,8 x 10

-4
 

pH = - log [H
+
] 

pH = - log 2,8 x 10
-4

 

pH = 4 – log 2,8 
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37. Ke dalam 1 liter larutan asam asetat 0,1 M yang pH-nya = 3 ditambahkan garam natrium 

asetat supaya pH-nya menjadi dua kali semula (Ka = 10–5). Garam natrium asetat yang 

ditambahkan sebanyak .... 

a. 0,0001 mol                 d. 0,1 mol 

b. 0,001 mol                   e. 1,0 mol 

c. 0,01 mol 

ALASAN:   

pH asam asetat = 3 menjadi 2x semula karena penambahan natrium asetat. Jadi pH campuran 

menjadi = 3 x 2 = 6. 

pH = 6            [H
+
] = 10

-6
 

[H
+
] = Ka x  

           

            
 

10
-6

 =  10
-5

 x 
   

            
 

mol CH3COONa = 1 mol. 

38. Jika suatu asam lemah (HA) dititrasi dengan basa kuat sehingga [A
–
] > [HA],maka …  

a. [H3O
+
] < Ka 

b. [HA] < [H3O
+
] 

c. pH < pKa 

d. pH = pKa 

e. [H3O
+
]  > [A–] 

ALASAN: 

Misal konsentrasi A
-
 = 2, dan konsentrasi HA = 1. Misal Ka = 10

-5
 

[H
+
] = Ka x 

              

                   
 

[H
+
] = 10

-5
  x 

  

  
 

[H
+
] = 10

-5
  x 

 

 
 

[H
+
] = 5 x 10

-6
 

[H
+
] = [H3O

+
] = 5 x 10

-6
  <  Ka = 10

-5
. 

39. Fungsi sistem larutan penyangga dalam darah adalah mempertahankan….. 

a. Derajat keasaman darah  

 d. Fibrinogen darah 

b. Kadar Hb darah  

 

 e. Sel darah putih dari 
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darah 

c. Sel darah merah dari darah 

ALASAN:  

Jelas. Fungsi buffer dalam darah adalah untuk mempertahankan derajat keasaman darah. 

40. Campuran buffer yang dapat mempertahankan pH darah dalam tubuh kita adalah …. 

a. HCN/CN
–
 

b. HCl/Cl
–
 

c. CH3COOH/CH3COO
–
 

d. H2CO3/HCO3
–
 

e. HCOOH/HCCO
–
 

ALASAN: 

Cairan tubuh baik cairan intrasel maupun cairan luar sel(darah) merupakan larutan 

penyangga. Sistem penyangga utama cairan intrasel adalah pasangan dihidrogenfosfat-

monohidrogenfosfat (H2PO4
-
 dengan HPO4

2-
). Sedangkan sistem penyangga utama luar 

sel (darah) adalah pasangan asam karbonat-bikarbonat (H2CO3 dengan HCO3
–
). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 
 

 
 



126 
 

 
 

 
 



127 
 

 
 

 



128 
 

 
 

 
 



129 
 

 
 

 
 



130 
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SILABUS   

Nama Sekolah:  SMA Negeri 2 Temanggung 

Mata Pelajaran:  Kimia 

Kelas/Semester:  XI/2 

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

Alokasi waktu: 8 jam (2 jam untuk UH) 

Kompetensi dasar Indikator Materi 

pembelaja

ran 

Kegiatan pembelajaran Penilaian Alokasi 

wa

ktu 

Sumber/bahan/

alat 

4.3 Mendeskripsikan 

sifat  larutan 

penyangga dan 

peranan larutan 

penyangga dalam 

tubuh makhluk 

hidup. 

 

a) Kognitif 

 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 

 Larutan 

penyangga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pH larutan 

penyangga 

 

 

 Fungsi 

larutan 

penyangga 

 Merancang dan 

melakukan percobaan 

untuk menganalisis larutan 

penyangga dan bukan 

penyangga melalui kerja 

kelompok di laboratorium 

 

 Menyimpulkan sifat 

larutan penyangga dan 

bukan penyangga. 

 

 Menghitung pH atau pOH 

larutan penyangga melalui 

diskusi. 

 

 Melalui diskusi kelas 

menjelaskan fungsi larutan 

penyangga dalam tubuh 

makhluk nidup 

 Jenis tagihan : 

1. Tugas individu 

2. Tugas kelompok 

3. Sikap 

4. Ulangan Harian 

 

 Bentuk instrumen: 

1. Tes tertulis 

(individu) 

2. Tugas kelompok 

3. Rubrik penilaian 

sikap 

4. Laporan Tertulis 

8 x 45 

me

nit 

 Sumber : 

1. Buku kimia 

penerbit 

Erlangga 

dan buku 

kimia yang 

relevan 

dengan 

materi 

Larutan 

Penyangga 

2. Internet 

 

 Bahan : 

Lembar kerja, 

Bahan/Alat 

untuk 

praktikum 
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pengenceran  

 

 Menjelaskan 

fungsi larutan 

penyangga 

dalam tubuh 

makhluk 

hidup. 

 

b) Afektif 

 Kerja sama 

 Tanggung 

jawab 

 Komunikatif 

 Keaktifan 

 Rasa ingin tahu 

 

c) Psikomotor 

 Mengamati 

percobaan 

dengan baik. 

 Mempresentasi

kan hasil kerja. 

139 

 

 



175 
 

 
 

Lampiran 17 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 KELAS EKSPERIMEN 

Nama Sekolah: SMA N 2 Temanggung 

Mata Pelajaran:  KIMIA 

Kelas/Semester:  XI.IA/2 (dua) 

Pertemuan Ke-:  1 

Alokasi Waktu:  3 jp 

I. Standar Kompetensi  

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

 

II. Kompetensi Dasar                   

1.3.Mendeskripsikan sifat larutan penyangga dan peranan larutan penyangga  dalam 

tubuh makhluk hidup. 

 

III. Indikator                      

 :    

Menganalisis larutan penyangga dan bukan penyangga melalui percobaan 

 

III.   Tujuan Pembelajaran 

Siswa diharapkan mampu : 

1. Menganalisis larutan penyangga dan bukan penyangga melalui percobaan. 

2. Menentukan komponen-komponen untuk membuat larutan penyangga. 

 

Materi Ajar 

Larutan Penyangga adalah larutan yang pH-nya hampir tetap walaupun 

ditambahkan sedikit asam, sedikit basa atau diencerkan dengan air. 

(1) Macam-macam larutan penyangga : 

a) Larutan penyangga asam 

Merupakan campuran larutan asam lemah dengan basa konjugasinya (dari garamnya) yang 

dapat mempertahankan pH dibawah 7 dengan perbandingan asam lemah dengan basa 

konjugasinya dari 1:10 sampai 10:1. pH larutan penyangga asam berkisar mulai dari pKa-

1 sampai pKa+1. Larutan ini dapat dibuat dengan cara : 

1) mencampurkan larutan asam lemah dengan garamnya.  
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Contoh : Larutan      CH3COOH +  CH3COONa 

2) mereaksikan larutan asam lemah berlebih dengan basa kuat 

b) Larutan penyangga basa 

Merupakan campuran larutan basa lemah dengan asam konjugasinya (dari garamnya) yang 

dapat mempertahankan pH di atas 7 dengan perbandingan basa lemah dengan asam 

konjugasinya dari 1:10 sampai 10:1. pH larutan penyangga basa berkisar mulai dari pKa-

1 sampai pKa+1. Larutan ini dapat dibuat dengan cara : 

1) mencampurkan larutan basa lemah dengan garamnya.  

Contoh : Larutan  NH3 +  NH4Cl 

2) mereaksikan larutan basa lemah berlebih dengan asam kuat 

 

Metode Pembelajaran 

Investigasi kelompok 

Praktikum 

 

Strategi Pembelajaran 

Pertemuan 

Ke- 

Strategi Pembelajaran Waktu Nilai 

Karakter 

1 

 

1. Pendahuluan 

- Mengidentifikasi berbagai minuman 

ringan apakah termasuk larutan penyangga 

atau bukan melalui kerja kelompok di luar 

sekolah. (prasyarat dan motivasi) 

- Guru memberikan pre test. 

2. Kegiatan Inti 

 Merancang dan melakukan percobaan 

untuk menganalisis larutan penyangga 

dan bukan penyangga melalui kerja 

kelompok di laboratorium. 

(eksplorasi) 

 Dengan percobaan, mengkaji 

komponen penyusun larutan 

penyangga. (eksplorasi) 

 Mempresentasikan hasil kerja 

laboratorium dan analisisnya. 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

115 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggung 

jawab 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

Keaktifan 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

Komunikatif 
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(elaborasi) 

 Guru memberikan penguatan untuk 

menyamakan persepsi dan meminta 

siswa untuk membuat laporan  hasil 

praktikum. (konfirmasi) 

3. Penutup 

Guru memberikan post test. 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

Tanggung 

jawab 

 

 

 

Teliti 

    

IV. Alat/Bahan/Sumber Belajar 

Alat dan Bahan: Alat dan bahan praktikum 

Sumber: BSE 

  Buku Kimia Kelas XI Penerbit Erlangga 

                    Internet 

V. Penilaian 

 Jenis tagihan 

Pretes dan postes 

ulangan harian (terlampir) 

 Bentuk Instrumen 

Tes tertulis, performans. 

 

LEMBAR PENILAIAN AFEKTIF 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

NO NAMA 

PERNYATAAN / INDIKATOR

JML.        

SKOR
NILAIKEAKTIFAN

RASA 

INGIN 

TAHU

KERJA 

SAMA

BER 

TANGGUN

G JAWAB

TELITI

 

 

LEMBAR PENILAIAN PRAKTIKUM 

No Nama 

Kegiatan 

Jumlah 
skor 

Nilai Persiapan 
Praktikum 

Inti 
Akhir 

praktikum 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
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VI. Pedoman penskoran : 

 Soal Evaluasi 

Setiap soal benar diberi skor maksimal 10 

Nilai = Jumlah skor 

     Skor maksimal 

 Lembar Observasi 

NILAI = Jumlah Skor x 100 

    Skor maksimum 

 

85 – 100 = A  

71 - 84  = B 

56 – 70  = C 

41 – 55 = D 

< 40 = E 

   

Temanggung,   Febuari 2013 

Mengetahui, 

Kepala SMA N 2 Temanggung 

 

 Guru Mapel 

                                                                                               

 

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

NIP ............................. NIP .......................... 
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Lampiran 17 

 

RANCANGAN PRAKTIKUM 

LARUTAN PENYANGGA 

 

Tujuan   : 

1. mempelajari sifat larutan penyangga dan bukan penyangga pada penambahan sedikit asam, basa, 

atau pengenceran 

2. membuktikan fungsi ion fosfat dalam berbagai minuman bersoda sebagai buffer 

 

Cara Kerja : 

1. Menuangkan minuman ringan ke dalam gelas kimia sebanyak 25 mL 

2. Mengukur pH minuman ringan (untuk minuman bersoda pengukuran pH setelah tidak berbusa) 

3. Menambahkan 1 mL larutan HCl 0,1 M ke dalam minuman ringan tersebut 

4. Mengamati perubahan pH yang terjadi dengan indikator universal 

5. Mengulangi langkah 1-4 tetapi mengganti larutan HCl 0,1 M berturut-turut dengan 1 mL Larutan 

CH3COOH 0,1 M, 1 mL NaOH 0,1 M, dan 1 mL NH4OH 0,1 M. 

6. Mengencerkan minuman ringan 10 kali kemudian diukur pH-nya 

 

Data Praktikum 

Perlakuan 
  pH minuman  

Minuman ringan 1 Minuman ringan 2 Minuman ringan 3 

Mula-mula    

+ 1 mL HCl 0,1 M    

+ 1 mL CH3COOH 0,1 M    

1 mL NaOH 0,1 M    

1 mL NH4OH 0,1 M    

Pengenceran 10 kali    
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SOAL PRETES 

1. Apa yang dimaksud dengan larutan penyangga. 

2. Perhatikan data percobaan berikut. 

Larutan A B C 

pH awal 7 5 8 

Ditambah sedikit asam 4 4.99 7.98 

Ditambah sedikit basa 10 5.01 8.01 
Manakah diantara larutan tersebut yang bersifat penyangga? Jelaskan jawabanmu! 

 

Jawab: 

1. Larutan penyangga adalah larutan yang dapatmemepertahankan nilai pH pada 

penambahan sedikit asam, sedikit basa atau pengenceran. 

2. Yang bersifat penyangga adalah B dan C. Karena pada B dan C pHnya hanya 

menunjukkan seikit sekali perubahan pada penambahan sedikit asam dan sedikit basa. 

 

SOAL POSTES 

1. Bagaimana cara mengukur pH larutan? 

2. Diantara larutan yang diuji manakah yang bersifat larutan penyangga? 

3. Simpulkanlah sifat-sifat larutan penyangga! 
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LEMBAR PENILAIAN MISKONSEPSI 

Rubrik Penilaian Soal Tes Miskonsepsi 

No. Pola Jawaban Kategori Tingkat Pemahaman 

1. Jawaban inti tes benar – alasan benar memahami (M) 

2. Jawaban inti tes benar – alasan salah miskonsepsi (Mi-1) 

3. Jawaban inti tes salah – alasan benar miskonsepsi (Mi-2) 

4. Jawaban inti tes salah – alasan salah tidak memahami (TM-1) 

5. Jawaban inti tes salah – alasan tidak 

diisi 
tidak memahami (TM-2) 

6. Jawaban inti tes benar – alasan tidak 

diisi 
memahami sebagian tanpa miskonsepsi 

(MS-1) 

7. Tidak menjawab inti  tes dan alasan  tidak memahami (TM-3) 

 

 

Lembar Penilaian Miskonsepsi 

Subjek Nomor Butir Tes 

1 2 3 4 Dst. 

1 M     

2 Mi-1     

3 Mi-2     

4 TM-1     

Dst.      
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP ILMIAH 

Kisi-Kisi Penilaian Slkap Ilmiah 

No 
Sikap Ilmiah 

yang diamati 
Indikator 

Jumlah 

soal 

1.  Sikap bertanggung 

jawab 

(responsibility) 

Membuat laporan praktikum dengan lengkap, jelas 

dan beraturan 

Siswa bersedia menyelesaikan tugas-tugas 

praktikum / pembelajaran bersama teman satu 

kelompok 

1 

 

1 

2. Sikap kedisiplinan 

diri (self 

discipline)   

Siswa mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat 

waktu 

Siswa tidak membolos selama pelajaran 

1 

 

1 

3. Sikap kerja sama 

(cooperation)   

Siswa mampu mempersiapkan alat percobaan 

bersama teman satu kelompok 

 

Siswa mampu saling berbagi tugas dalam 

melaksanakan praktikum 

Siswa bersedia mengajari teman yang belum bisa 

melakukan praktikum 

1 

 

1 

 

1 

4. Sikap ingin tahu 

(curiousity) 

Menguji kembali temuan yang berbeda dengan 

lengkap, jelas, dan beraturan 

Mencari sumber belajar tidak hanya dari satu 

sumber 

1 

 

1 

5. Sikap terbuka 

untuk menerima 

(open-mindedness) 

Terbuka menerima kritikan terhadap pendapatnya 

dan bersedia memperbaiki 

1 
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Panduan Penilaian Sikap Ilmiah 

 

No 
Sikap Ilmiah 

yang diamati 
Indikator Skor 

1.  Sikap bertanggung 

jawab 

(responsibility) 

Membuat laporan praktikum dengan lengkap, jelas 

dan beraturan 

4 

Membuat laporan praktikum dengan lengkap 3 

Membuat laporan praktikum tidak lengkap 2 

Tidak membuat laporan praktikum 1 

  Melakukan percobaan sesuai prosedur,  selesai tepat 

waktu , memperhatikan keselamatan kerja, dan tidak 

seenaknya dalam melakukan percobaan 

4 

Jika hanya 3 indikator yang muncul 3 

Jika hanya 2 indikator yang muncul 2 

Jika hanya 1 indikator yang muncul 1 

2. Sikap kedisiplinan 

diri (self 

discipline)   

Siswa mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat 

waktu 

4 

Siswa mengerjakan dan mengumpulkan tugas tidak 

tepat waktu 

3 

Siswa mengerjakan tugas tetapi tidak dikumpulkan 2 

Siswa tidak mengerjakan dan mengumpulkan tugas 1 

  Kehadiran siswa 100% 4 

Kehadiran siswa 75% 3 

Kehadiran siswa 50% 2 

Kehadiran siswa 25% 1 

3. Sikap kerja sama 

(cooperation)   

Mampu mempersiapkan alat dan bahan percobaan 

dengan benar dan rapi sesuai dengan petunjuk 

praktikum bersama teman satu kelompok 

4 

Mampu mempersiapkan alat dan bahan percobaan 

dengan benar sesuai dengan petunjuk praktikum 

tetapi kurang rapi 

3 

Mampu mempersiapkan alat dan bahan percobaan 

sesuai dengan petunjuk praktikum tetapi tidak benar 
2 

Tidak mampu mempersiapkan alat dan bahan 

percobaan sesuai dengan petunjuk praktikum 
1 

  Mampu mengkoordinir kelompok, membagi kerja 

dalam kelompok, memberi komando anggota 

kelompok dalam bekerja, dan mengatasi setiap 

kesulitan 

4 
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Jika hanya 3 indikator yang muncul 3 

Jika hanya 2 indikator yang muncul 2 

Jika hanya 1 indikator yang muncul 1 

  Bersedia mengajari teman yang belum bisa 

melakukan praktikum baik kepada anggotanya 

maupun kepada anggota kelompok lain 

4 

Bersedia mengajari teman yang belum bisa 

melakukan praktikum hanya kepada anggota 

kelompoknya 

3 

Bersedia mengajari teman yang belum bisa 

melakukan praktikum hanya kepada anggotanya jika 

ia sedang tidak sibuk 

2 

Hanya mau bekerja untuk dirinya sendiri tanpa 

memperdulikan anggota kelompok lain 

1 

4. Sikap ingin tahu 

(curiousity) 

Menguji kembali temuan yang berbeda dengan 

lengkap, jelas, dan beraturan 

4 

Menguji kembali temuan yang berbeda dengan 

lengkap 

3 

Menguji kembali temuan yang berbeda tetapi tidak 

lengkap 

2 

Membiarkan saja temuan yang berbeda 1 

  Siswa mencari sumber belajar dari buku, guru, 

internet, dan orang lain 

4 

Siswa mencari sumber belajar dari buku, guru, dan 

internet 

3 

Siswa mencari sumber belajar dari buku dan guru 2 

Siswa mencari sumber belajar hanya dari guru 1 

5. Sikap terbuka 

untuk menerima 

(open-mindedness) 

Terbuka menerima kritikan terhadap pendapatnya 

dan bersedia memperbaiki 

4 

Terbuka menerima kritikan terhadap pendapatnya 

tetapi tidak memperbaiki 

3 

Sedikit menerima kritikan terhadap pendapatnya 2 

Tidak menerima kritikan terhadap pendapatnya 1 
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LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP ILMIAH 

 

Pokok Bahasan : 

Hari/Tanggal :  

Kelompok: 

Tujuan : 

Lembar observasi ini disusun dalam rangka mengamati sikap ilmiah siswa dalam pembelajaran kimia melalui penerapan metode investigasi pada 

pembelajaran materi larutan penyangga untuk meminimalisasi miskonsepsi siswa 

Petunjuk : 

1. Observer berada didekat kelompok yang akan diamati. 

2. Pengamatan ditujukan pada kelompok yang telah ditentukan. 

3. Berilah tanda (ν) contreng sesuai dengan indikator penelitian yang muncul dalam pembelajaran 

 

No Aspek Life skill Skor Indikator 
No Siswa 

     

1 Sikap bertanggung jawab 

(responsibility) 

4 
Membuat laporan praktikum dengan lengkap, 

jelas dan beraturan 

     

3 Membuat laporan praktikum dengan lengkap      

2 Membuat laporan praktikum tidak lengkap      

1 Tidak membuat laporan praktikum      

4 
Melakukan percobaan sesuai prosedur,  selesai 

tepat waktu , memperhatikan keselamatan kerja, 
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dan tidak seenaknya dalam melakukan 

percobaan 

  3 Jika hanya 3 indikator yang muncul      

2 Jika hanya 2 indikator yang muncul      

1 Jika hanya 1 indikator yang muncul      

2 Sikap kedisiplinan diri (self 

discipline)   

4 
Siswa mengerjakan dan mengumpulkan tugas 

tepat waktu 

     

3 
Siswa mengerjakan dan mengumpulkan tugas 

tidak tepat waktu 

     

2 
Siswa mengerjakan tugas tetapi tidak 

dikumpulkan 

     

1 
Siswa tidak mengerjakan dan mengumpulkan 

tugas 

     

  4 Kehadiran siswa 100%      

3 Kehadiran siswa 75%      

2 Kehadiran siswa 50%      

1 Kehadiran siswa 25%      

3 Sikap kerja sama 

(cooperation) 4 

Mampu mempersiapkan alat dan bahan 

percobaan dengan benar dan rapi sesuai dengan 

petunjuk praktikum bersama teman satu 

kelompok 

     

3 
Mampu mempersiapkan alat dan bahan 

percobaan dengan benar sesuai dengan petunjuk 

praktikum tetapi kurang rapi 

     

2 Mampu mempersiapkan alat dan bahan      
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percobaan sesuai dengan petunjuk praktikum 

tetapi tidak benar 

1 
Tidak mampu mempersiapkan alat dan bahan 

percobaan sesuai dengan petunjuk praktikum 

     

4 

Mampu mengkoordinir kelompok, membagi 

kerja dalam kelompok, memberi komando 

anggota kelompok dalam bekerja, dan mengatasi 

setiap kesulitan 

     

3 Jika hanya 3 indikator yang muncul      

2 Jika hanya 2 indikator yang muncul      

1 Jika hanya 1 indikator yang muncul      

  
4 

Bersedia mengajari teman yang belum bisa 

melakukan praktikum baik kepada anggotanya 

maupun kepada anggota kelompok lain 

     

3 
Bersedia mengajari teman yang belum bisa 

melakukan praktikum hanya kepada anggota 

kelompoknya 

     

2 
Bersedia mengajari teman yang belum bisa 

melakukan praktikum hanya kepada anggotanya 

jika ia sedang tidak sibuk 

     

 
1 

Tidak mampu membuat hipotesis percobaan 

yang akan dilakukan 

     

4 Sikap ingin tahu 

(curiousity) 
4 Menguji kembali temuan yang berbeda dengan 

lengkap, jelas, dan beraturan 

     

3 Menguji kembali temuan yang berbeda dengan 

lengkap 
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2 Menguji kembali temuan yang berbeda tetapi 

tidak lengkap 

     

1 Membiarkan saja temuan yang berbeda      

4 Siswa mencari sumber belajar dari buku, guru, 

internet, dan orang lain 

     

3 Siswa mencari sumber belajar dari buku, guru, 

dan internet 

     

2 Siswa mencari sumber belajar dari buku dan 

guru 

     

1 Siswa mencari sumber belajar hanya dari guru      

5 Sikap terbuka untuk 

menerima (open-

mindedness) 

4 Terbuka menerima kritikan terhadap 

pendapatnya dan bersedia memperbaiki 

     

3 Terbuka menerima kritikan terhadap 

pendapatnya tetapi tidak memperbaiki 

     

2 Sedikit menerima kritikan terhadap pendapatnya      

1 Tidak menerima kritikan terhadap pendapatnya      

Total Skor      

 

Temanggung, ...... Februari 2013 

Pengamat 

 

 

..................................
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LEMBAR PENILAIAN AFEKTIF 

Kisi-Kisi Penilaian Afektif 

No Indikator afektif Indikator penilaian 

1.  Keaktifan Menyatakan pendapat. 

Mengajukan pertanyaan. 

Mengerjakan tugas dengan baik 

Menjawab pertanyaan 

2. Rasa Ingin Tahu   Menyimak penjelasan guru dengan sungguh-sungguh 

Menunjukkan antusias dalam pembelajaran 

Menunjukkan ketertarikan dalam pembelajaran 

Menunjukkan rasa senang dalam pembelajaran 

3. Kerja sama Memberi bantuan pada orang lain 

Menghargai pendapat orang lain 

Menunjukkan kekompakan 

Menunjukkan peran aktif dalam kelompok 

4. Tanggung Jawab Bertanggung jawab pada tugasnya dalam kelompok 

Tidak mengganggu teman lain 

Melaksanakan tugas dengan rasa senang 

Mengumpulkan tugas tepat waktu 

5. Teliti Mengerjakan soal sesuai langkah 

Menghitung dengan tepat 

Cermat dalam perhitungan 

Tidak terburu-buru 
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Rubrik Penilaian Afektif 

 

No Indikator afektif Indikator  Penilaian Skor 

1.  Keaktifan Menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, 

mengerjakan tugas dengan baik, menjawab 

pertanyaan. 

4 

Hanya tiga indikator dilaksanakan 3 

Hanya dua indikator dilaksanakan 2 

Hanya satu indikator dilaksanakan 1 

2. Rasa Ingin Tahu   Menyimak penjelasan guru dengan sungguh-

sungguh, menunjukkan antusias dalam pembelajaran, 

menunjukkan ketertarikan dalam pembelajaran, 

menunjukkan rasa senang dalam pembelajaran. 

4 

Hanya tiga indikator dilaksanakan 3 

Hanya dua indikator dilaksanakan 2 

Hanya satu indikator dilaksanakan 1 

3. Kerja sama Memberi bantuan pada orang lain, menghargai 

pendapat orang lain, menunjukkan kekompakan, 

menunjukkan peran aktif dalam kelompok 

4 

Hanya tiga indikator dilaksanakan 3 

Hanya dua indikator dilaksanakan 2 

Hanya satu indikator dilaksanakan 1 

4. Tanggung Jawab Bertanggung jawab pada tugasnya dalam kelompok, 

tidak mengganggu teman lain, melaksanakan tugas 

dengan rasa senang, mengumpulkan tugas tepat 

waktu. 

4 

Hanya tiga indikator dilaksanakan 3 

Hanya dua indikator dilaksanakan 2 

Hanya satu indikator dilaksanakan 1 

5. Teliti Mengerjakan soal sesuai langkah, menghitung 

dengan tepat, cermat dalam perhitungan, tidak 

terburu-buru 

4 

Hanya tiga indikator dilaksanakan 3 

Hanya dua indikator dilaksanakan 2 
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Hanya satu indikator dilaksanakan 1 

 

 

 

 

 

Lembar Penilaian Afektif 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

NO NAMA 

PERNYATAAN / INDIKATOR

JML.        

SKOR
NILAIKEAKTIFAN

RASA 

INGIN 

TAHU

KERJA 

SAMA

BER 

TANGGUNG 

JAWAB

TELITI

 

 

Kriteria Penilaian Afektif 
 

 

NILAI = Jumlah Skor x 100 

 Skor maksimum 

 

85 – 100 = A  

71 - 84  = B 

56 – 70  = C 

41 – 55 = D 

< 40 

 = E 
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LEMBAR PENILAIAN PSIKOMOTOR 

 

Kisi-Kisi Penilaian Praktikum 

No 
Indikator 

psikomotor 
Indikator penilaian Jumlah soal 

1.  Persiapan Mengenakan jas praktikum 

Menyiapkan alat dan bahan 

1 
 

1 

2. Praktikum inti   Aktif dalam kerja kelompok 

Memahami prosedur praktikum, tidak 
sering melihat buku 

1 

1 

3. Akhir praktikum Mengembalikan alat praktikum sesuai 

tempatnya 

Membuat laporan sementara 

1 

1 
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Rubrik Penilaian Praktikum 

No 
Indikator 

psikomotor 
Indikator  Penilaian Skor 

1.  Persiapan Mengenakan jas praktikum, menyiapkan alat dan bahan, 
memastikan alat yang akan digunakan untuk prakikum 
sudah bersih, berada di meja praktikum masing-masing 
 

4 

Hanya tiga indikator dilaksanakan 3 

Hanya dua indikator dilaksanakan 2 

Hanya satu indikator dilaksanakan 1 

2. Praktikum inti   Dapat menggunakan pipet tetes, dapat mempergunakan 
indikator universal, aktif dalam kerja kelompok, 
memahami prosedur praktikum, tidak sering melihat 
buku 
 

4 

Hanya tiga indikator dilaksanakan 3 

Hanya dua indikator dilaksanakan 2 

Hanya satu indikator dilaksanakan 1 

3. Akhir praktikum Membersihkan alat yang telah digunakan, 
mengembalikan alat praktikum sesuai tempatnya, 
menjaga kebersihan meja dan ruang praktikum, 
membuat laporan sementara 

4 

Hanya tiga indikator dilaksanakan 3 

Hanya dua indikator dilaksanakan 2 

Hanya satu indikator dilaksanakan 1 
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ANGKET PENDAPAT SISWA 

 

Kisi-Kisi Angket Pendapat Siswa Tentang Metode Investigasi Pada Pembelajaran Materi Penyangga 

 

No. Indikator Jumlah 
Pernyataan 

Nomor 
Pernyataan 

1 Ketertarikan 2 1 dan 2 

2 Pemahaman Konsep 2 3 dan 4 

3 Keaktifan  2 5 dan 6 

4 Sikap ilmiah 2 7 dan 8 

5 Merencanakan Percobaan 2 9 dan 10 

Jumlah 10 

 

 

 

Angket Pendapat Siswa Tentang Metode Investigasi Pada Pembelajaran Materi Penyangga 

 

Nama :                                                             No. Presensi :    Kelas: 

 

I. Petunjuk pengisian 

1. Bacalah semua pernyataan dengan teliti dan cermat. 

2. Pilih satu kriteria yang sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberi tanda (√) pada salah 

satu kriteria skor. 

3. Tanyakan jika ada yang kurang jelas 

4. Keterangan kriteria skor: 

SS : sangat setuju 

S : setuju 

KS : kurang setuju 

TS : tidak setuju 
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No. Pernyataan 
Pendapat Anda 

SS S KS TS 

1. Saya tertarik dengan mata pelajaran kimia materi pokok larutan 

penyangga dengan metode investigasi 

    

2. Saya merasa senang mengikuti pelajaran kimia materi pokok 

larutan penyangga dengan merode investigasi 

    

3. Saya lebih mudah memahami materi pelajaran yang disampaikan 

oleh guru dengan menggunakan metode investigasi 

    

4. Saya lebih mudah menyelesaikan soal larutan penyangga 

 

    

5.  Saya lebih aktif untuk mencari informasi/sumber belajar selain 

dari guru/peneliti 

    

6. Saya tidak segan bertanya kepada guru/peneliti jika ada pelajaran 

yang tidak jelas 

    

7. Saya merasa lebih bertanggung jawab dalam kelompok saat 

diskusi maupun praktikum 

    

8. Saya merasa sikap rasa ingin  tahu saya meningkat dengan 

metode pembelajaran yang diberikan peneliti 

    

9. Saya lebih mudah memahami materi setelah melakukan 

praktikum 

    

10. Saya lebih memahami materi larutan penyangga dalam 

kehidupan sehari-hari melalui praktikum dengan metode 

investigasi 

    

 

 

Kriteria Penilaian Angket Pendapat Siswa Tentang Metode Investigasi Pada Pembelajaran Materi 

Penyangga 

 

1. “Sangat setuju” menunjukkan gradasi paling tinggi. Untuk kondisi tersebut diberi nilai 4 

2. “Setuju”, menunjukkan peringkat lebih rendah dibandingkan dengan kata “Sangat”. Oleh 

karena itu kondisi tersebut diberi nilai 3 

3. “Kurang setuju”, karena berada dibawah “Setuju”, diberi nilai 2 
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4. “Tidak Setuju” yang berada di bawah “Kurang Setuju”, diberi nilai 1 

Besarnya presentase tanggapan siswa dihitung dengan rumus:  

respondenJumlah 

nilaiJumlah 
 aspek    tiapnilai rata-Rata   

Kriteria presentase skor : 

Sangat Tinggi: bila rata-rata 3,4 - 4,0 

Tinggi: bila rata-rata 2,8 - 3,4 

Sedang: bila rata-rata 2,2 – 2,8 

Rendah: bila rata-rata 1,6 – 2,2 

Sangat Rendah: bila rata-rata 1,0 – 1,6 
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No. Kode Nilai No. Kode Nilai

1 K-1 40 1 E-1 28

2 K-2 36 2 E-2 36

3 K-3 52 3 E-3 36

4 K-4 48 4 E-4 52

5 K-5 36 5 E-5 32

6 K-6 36 6 E-6 44

7 K-7 44 7 E-7 44

8 K-8 40 8 E-8 24

9 K-9 52 9 E-9 28

10 K-10 28 10 E-10 52

11 K-11 44 11 E-11 48

12 K-12 44 12 E-12 36

13 K-13 52 13 E-13 44

14 K-14 44 14 E-14 48

15 K-15 44 15 E-15 40

16 K-16 36 16 E-16 44

17 K-17 48 17 E-17 60

18 K-18 52 18 E-18 32

19 K-19 44 19 E-19 56

20 K-20 44 20 E-20 44

21 K-21 32 21 E-21 44

22 K-22 36 22 E-22 36

23 K-23 40 23 E-23 48

24 K-24 44 24 E-24 52

25 K-25 48 25 E-25 44

26 K-26 36 26 E-26 52

27 K-27 40 27 E-27 52

28 K-28 52 28 E-28 56

29 K-29 44 29 E-29 44

30 K-30 36 30 E-30 28

30 30

42,4000 42,8000

52 60

28 24

5,8745 5,8745

4,0855 6,1282

41,4897 89,5448

6,4412 9,4628

1272 1284

Varian (S²)

Simpangan (S)

Varian (S²)

Simpangan (S)

Jumlah Jumlah

NILAI PRETES KELOMPOK KONTROL DAN EKSPERIMEN

Nilai Maksimal

Nilai Minimal

Panjang Kelas

Interval

Nilai Minimal

Panjang Kelas

Interval

n

Rata-rata

Nilai Maksimal

Kelompok EksperimenKelompok Kontrol

n

Rata-rata
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No. Kode Nilai No. Kode Nilai

1 K-1 60 1 E-1 76

2 K-2 88 2 E-2 84

3 K-3 88 3 E-3 72

4 K-4 80 4 E-4 84

5 K-5 68 5 E-5 72

6 K-6 60 6 E-6 80

7 K-7 36 7 E-7 84

8 K-8 84 8 E-8 68

9 K-9 84 9 E-9 80

10 K-10 60 10 E-10 84

11 K-11 80 11 E-11 64

12 K-12 68 12 E-12 72

13 K-13 88 13 E-13 80

14 K-14 68 14 E-14 92

15 K-15 92 15 E-15 80

16 K-16 72 16 E-16 80

17 K-17 56 17 E-17 76

18 K-18 72 18 E-18 80

19 K-19 76 19 E-19 88

20 K-20 64 20 E-20 88

21 K-21 88 21 E-21 76

22 K-22 60 22 E-22 88

23 K-23 88 23 E-23 80

24 K-24 64 24 E-24 84

25 K-25 80 25 E-25 76

26 K-26 88 26 E-26 84

27 K-27 76 27 E-27 72

28 K-28 64 28 E-28 84

29 K-29 60 29 E-29 88

30 K-30 84 30 E-30 84
30 30

73,2000 80,0000

92 92

36 64

5,8745 5,8745

9,5327 4,7664

89,5103 43,0345

9,4610 6,5601

2196 2400

Varian (S²)

Simpangan (S)

Varian (S²)

Simpangan (S)

Jumlah Jumlah

NILAI POSTEST KELOMPOK KONTROL DAN EKSPERIMEN

Nilai Maksimal

Nilai Minimal

Panjang Kelas

Interval

Nilai Minimal

Panjang Kelas

Interval

n

Rata-rata

Nilai Maksimal

Kelompok EksperimenKelompok Kontrol

n

Rata-rata
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Hipotesis

Ho : Data berdistribusi normal

Ha : Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:

Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Batas Peluang luas (Oi-Ei)²

Kelas Untuk Z daerah Ei

1 24 - 30 23,5 4 42,80 9,46  -2,04 2,04   -0,4793 0,0761 2,2840 1,2892

2 31 - 37 30,5 6 42,80 9,46  -1,30 1,30   -0,4032 0,1909 5,7264 0,0131

3 38 - 44 37,5 9 42,80 9,46  -0,56 0,56   -0,2123 0,2836 8,5073 0,0285

4 45 - 51 44,5 3 42,80 9,46  0,18 0,18   0,0713 0,2498 7,4930 2,6941

5 52 - 58 51,5 7 42,80 9,46  0,92 0,92   0,3211 0,1304 3,9120 2,4375

6 59 - 65 58,5 1 42,80 9,46  1,66 1,66   0,4515 0,0403 1,2097 0,0363

    65,5 42,80 9,46  2,40 2,40   0,4918

30 6,4988

Untuk  α = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh c² tabel =7,8147

UJI NORMALITAS NILAI PRETES

Ho diterima jika χ
2
 <  χ

2
 tabel

No
Kelas 

Interval
Oi

Rata-

rata
S

6,4988

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

KELAS EKSPERIMEN

jumlah

7,814727764

Z-score
[Z-

score]
Ei

Daerah penolakan Ho
Daerah 

penerimaan Ho

𝜒2 =  
(Oi  Ei)

2

Ei

k

𝑖=1
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Hipotesis

Ho : Data berdistribusi normal

Ha : Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:

Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Batas Peluang luas (Oi-Ei)²

Kelas Untuk Z daerah Ei

1 28 - 34 27,5 2 42,40 6,44  -2,31 2,31   -0,4896 0,0997 2,9897 0,3276

2 35 - 41 34,5 11 42,40 6,44  -1,23 1,23   -0,3900 0,3344 ###### 0,0932

3 42 - 48 41,5 12 42,40 6,44  -0,14 0,14   -0,0556 0,3837 ###### 0,0207

4 49 - 55 48,5 5 42,40 6,44  0,95 0,95   0,3282 0,3282 9,8456 2,3848

30 2,8263

Untuk  α = 5%, dengan dk = 4 - 3 = 1 diperoleh c² tabel = 3,841459

3,8415

UJI NORMALITAS NILAI PRETES 

Ho diterima jika χ
2
 <  χ

2
 tabel

No
Kelas 

Interval
Oi

Rata-

rata
S

2,8263

KELAS KONTROL

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

Z-score
[Z-

score]
Ei

jumlah

Daerah penolakan HoDaerah 

penerimaan Ho

𝜒2 =  
(Oi  Ei)

2

Ei

k

𝑖=1
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Hipotesis

Ho : Data berdistribusi normal

Ha : Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:

Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Batas Peluang luas (Oi-Ei)²

Kelas Untuk Z daerah Ei

1 64 - 69 63,5 2 80,00 6,56  -2,52 2,52   -0,4941 0,0488 1,4636 0,1966

2 70 - 75 69,5 4 80,00 6,56  -1,60 1,60   -0,4453 0,1916 5,7490 0,5321

3 76 - 81 75,5 11 80,00 6,56  -0,69 0,69   -0,2536 0,3441 ###### 0,0445

4 82 - 87 81,5 8 80,00 6,56  0,23 0,23   0,0904 0,2831 8,4932 0,0286

5 88 - 93 87,5 5 80,00 6,56  1,14 1,14   0,3735 0,2831 8,4932 1,4367

    93,5 92,00 6,56  0,23 0,23   0,0904

30 2,2386

Untuk  α = 5%, dengan dk = 5 - 3 = 2 diperoleh χ² tabel = 5,9915

UJI NORMALITAS NILAI POSTES

Ho diterima jika χ
2
 <  χ

2
 tabel

No
Kelas 

Interval
Oi

Rata-

rata
S

KELAS EKSPERIMEN

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

Z-score
[Z-

score]
Ei

jumlah

2,2386 5,991464547

Daerah penolakan HoDaerah 

penerimaan Ho

𝜒2 =  
(Oi  Ei)

2

Ei

k

𝑖=1
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Hipotesis

Ho : Data berdistribusi normal

Ha : Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:

Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Batas Peluang luas (Oi-Ei)²

Kelas Untuk Z daerah Ei

1 36 - 42 35,5 1 73,20 9,46  -3,98 3,98    -0,5000 0,0006 0,0166 5,1926

2 43 - 49 42,5 0 73,20 9,46  -3,24 3,24    -0,4994 0,0055 0,1660 0,1660

3 50 - 56 49,5 1 73,20 9,46  -2,51 2,51    -0,4939 0,0326 0,9794 0,0564

4 57 - 63 56,5 5 73,20 9,46  -1,77 1,77    -0,4612 0,1138 3,4155 0,7351

5 64 - 70 63,5 6 73,20 9,46  -1,03 1,03    -0,3474 0,2351 7,0517 0,1568

6 71 - 77 70,5 4 73,20 9,46  -0,29 0,29    -0,1123 0,2876 8,6277 0,0873

7 78 - 84 77,5 6 73,20 9,46  0,45 0,45    0,1753 0,1668 5,0051 0,1978

8 85 - 91 84,5 6 73,20 9,461 1,19 1,19    0,3421 0,0069 0,2070 0,0786

9 92 - 98 91,5 1 73,20 9,461 1,93 1,93    0,3352 0,3352 10,0560 5,5641

30 12,2348

Untuk  α = 5%, dengan dk = 9 - 3 = 6 diperoleh c² tabel = 12,592

12,59

UJI NORMALITAS NILAI POSTES

Ho diterima jika χ
2
 <  χ

2
 tabel

No
Kelas 

Interval
Oi

Rata-

rata
S

KELAS KONTROL

12,2348

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

Z-score
[Z-

score]
Ei

jumlah

Daerah 

penerimaan Ho

Daerah penolakan Ho

𝜒2 =  
(Oi  Ei)

2

Ei

k

𝑖=1
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Hipotesis

Ho : =

Ha : ≠

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Ho diterima apabila F < F 1/2a (nb-1):(nk-1)

F 1/2a (nb-1):(nk-1)

Dari data diperoleh:

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

Pada a = 5% dengan:

dk pembilang = nb - 1= 30 - 1 = 29

dk penyebut = nk -1 = 30 - 1 = 29

F (0.05)(29:29) =

Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol

UJI KESAMAAN DUA VARIANS NILAI PRETES

s1
2

s2
2

s1
2

s2
2

Jumlah 1284 1260

n 30 30

Rata-rata 42,80 42,40

Varians (s
2
) 41,4897

2,10

2,0900 2,101

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

kelompok mempunyai varians yang tidak berbeda.

varians terbesar

varians terkecil

89,5448

Standart deviasi (s) 9,4628 6,4412

F =
89,5448

= 2,0900
41,4897

Daerah 

penerimaan Ho

Daerah 

penerimaan Ho

Daerah penolakan Ho

F
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Hipotesis

Ho : =

Ha : ≠

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Ho diterima apabila F < F 1/2a (nb-1):(nk-1)

F 1/2a (nb-1):(nk-1)

Dari data diperoleh:

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

Pada a = 5% dengan:

dk pembilang = nb - 1= 30 - 1 = 29

dk penyebut = nk -1 = 30 - 1 = 29

F (0.05)(29:29) =

Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol

UJI KESAMAAN DUA VARIANS NILAI POSTES

s1
2

s2
2

s1
2

s2
2

Jumlah 2400 2196

n 30 30

Rata-rata 80,00 73,20

Varians (s
2
) 89,5103

2,10

2,0800 2,101

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

kelompok mempunyai varians yang tidak berbeda.

varians terbesar

varians terkecil

43,0345

Standart deviasi (s) 6,5601 9,4610

F =
89,5103

= 2,0800
43,0345

Daerah 

penerimaan Ho

Daerah 

penerimaan Ho

Daerah penolakan Ho

F
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Hipotesis

Ho : <

Ha : >

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Dimana,

Ho ditolak apabila t > t(1-a)(n1+n2-2)

Dari data diperoleh:

30 - 1 + 30 - 1

+ - 2

1 1

30 30

Pada a = 5% dengan dk = 30 +  30 - 2 =58 diperoleh t(0.95)(58) = 

30 30

Rata-rata

Varians (s
2
) 89,5448 41,4897

42,8000 42,4000

Karena t berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok 

eksperimen tidak lebih baik daripada kelompok kontrol

UJI HIPOTESIS NILAI PRETES

Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol

m1 m2

m1 m2

Jumlah 1284 1272

n

8,0943
30 30

t =
42,8000 42,4000

=

 

0,1914

8,0943 +

2,00

0,19139378 2,00

Standart deviasi (s) 9,4628 6,4412

s =
89,5448 41,4897

=

Daerah 

penerimaan Ho

Daerah 

penerimaan Ho

21 n

1

n

1
 s

xx
 t 21




    

2nn

1n1n
  s

21

2
22

2
11






ss
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Hipotesis

Ho : <

Ha : >

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Dimana,

Ho ditolak apabila t > t(1-a)(n1+n2-2)

Dari data diperoleh:

30 - 1 + 30 - 1

+ - 2

1 1

30 30

Pada a = 5% dengan dk = 30 +  30 - 2 =58 diperoleh t(0.95)(58) = 

30 30

Rata-rata

Varians (s
2
) 43,0345 89,5103

80,0000 73,2000

Karena t berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok 

eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol

UJI HIPOTESIS NILAI POSTES

Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol

m1 m2

m1 m2

Jumlah 2400 2196

n

8,1408
30 30

t =
80,0000 73,2000

=

3,24

3,2351

8,1408 +

2,00

 2,00

Standart deviasi (s) 6,5601 9,4610

s =
43,0345 89,5103

=

Daerah 

penerimaan Ho

Daerah 

penerimaan Ho

Daerah penolakan Ho

Daerah penolakan Ho

21 n

1

n

1
 s

xx
 t 21




    

2nn

1n1n
  s

21

2
22

2
11






ss
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No Testee Pretes Postes g Kriteria No Testee Pretes Postes g Kriteria

1 E-01 28 76 0,67 Sedang 1 K-01 40 60 0,33 Sedang

2 E-02 36 84 0,75 Tinggi 2 K-02 36 88 0,81 Tinggi

3 E-03 36 72 0,56 Sedang 3 K-03 52 88 0,75 Tinggi

4 E-04 52 84 0,67 Sedang 4 K-04 48 80 0,62 Sedang

5 E-05 32 72 0,59 Sedang 5 K-05 36 68 0,50 Sedang

6 E-06 44 80 0,64 Sedang 6 K-06 36 60 0,38 Sedang

7 E-07 44 84 0,71 Tinggi 7 K-07 44 36 -0,14 Rendah

8 E-08 24 68 0,58 Sedang 8 K-08 40 84 0,73 Tinggi

9 E-09 28 80 0,72 Tinggi 9 K-09 52 84 0,67 Sedang

10 E-10 52 84 0,67 Sedang 10 K-10 28 60 0,44 Sedang

11 E-11 48 64 0,31 Sedang 11 K-11 44 80 0,64 Sedang

12 E-12 36 72 0,56 Sedang 12 K-12 44 68 0,43 Sedang

13 E-13 44 80 0,64 Sedang 13 K-13 52 88 0,75 Tinggi

14 E-14 48 92 0,85 Tinggi 14 K-14 44 68 0,43 Sedang

15 E-15 40 80 0,67 Sedang 15 K-15 44 92 0,86 Tinggi

16 E-16 44 80 0,64 Sedang 16 K-16 36 72 0,56 Sedang

17 E-17 60 76 0,40 Sedang 17 K-17 48 56 0,15 Rendah

18 E-18 32 80 0,71 Tinggi 18 K-18 52 72 0,42 Sedang

19 E-19 56 88 0,73 Tinggi 19 K-19 44 76 0,57 Sedang

20 E-20 44 88 0,79 Tinggi 20 K-20 44 64 0,36 Sedang

21 E-21 44 76 0,57 Sedang 21 K-21 32 88 0,82 Tinggi

22 E-22 36 88 0,81 Tinggi 22 K-22 36 60 0,38 Sedang

23 E-23 48 80 0,62 Sedang 23 K-23 40 88 0,80 Tinggi

24 E-24 52 84 0,67 Sedang 24 K-24 44 64 0,36 Sedang

25 E-25 44 76 0,57 Sedang 25 K-25 48 80 0,62 Sedang

26 E-26 52 84 0,67 Sedang 26 K-26 36 88 0,81 Tinggi

27 E-27 52 72 0,42 Sedang 27 K-27 40 76 0,60 Sedang

28 E-28 56 84 0,64 Sedang 28 K-28 52 64 0,25 Rendah

29 E-29 44 88 0,79 Tinggi 29 K-29 44 60 0,29 Rendah

30 E-30 28 84 0,78 Tinggi 30 K-30 36 84 0,75 Tinggi

1284 2400 19,37 1272 2196 15,93

42,80 80,00 0,65 Sedang 42,40 73,20 0,53 Sedang

Jumlah Jumlah

Mean Mean

UJI NORMALIZED GAIN <g> 

DATA KELAS EKSPERIMEN DATA KELAS KONTROL
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KELOMPOK KELOMPOK 

EKSPERIMEN KONTROL

PRETES 42,8 42,4

POSTES 80,0 73,2

Kriteria uji <g> : g > 0,7                          (tinggi)

: 0,3 < g ≤ 0,7                 (sedang)

: g ≤ 0,3                          (rendah)

Kelompok Eksperimen

=

= 80 - 42,8

100 - 42,8

= 0,65 (sedang)

Kelompok Kontrol

=

= 73,2 - 42,4

100 - 42,4

= 0,53 (sedang)

UJI NORMALIZED GAIN <g> 

RATA-RATA

g

g

g

S

SS

pre

prepost





%100

g

g

g

g

g

S

SS

pre

prepost





%100



178 
 

 

 



179 
 

 

 



180 
 

 

 

 

 



181 
 

 

 



182 
 

 

 

 



183 
 

 

 

 



184 
 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 Memahami 30 30 30 23 23 30 30 18 24 20 8 12 3 9 1 1 12 2
2 Miskonsepsi 

3 Miskonsepsi 

4 tidak 7 5 6 3 9 5 5 9 3 9 4 2 4 9
5 tidak 1 1 1 1
6 memahami 

7 tidak 2 5 3 1 17 12 20 24 12 24 29 30 28 30 30 30 30 14 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 Memahami 30 30 25 30 23 30 27 17 25 24 26 25 15 13 23 21 22 5 1 10 22 12 18 20
2 Miskonsepsi 

3 Miskonsepsi 

4 tidak 5 7 1 5 5 6 4 4 9 7 7 7 6 17 18 5 6 7 9 1
5 tidak 1 3 1 4 8 1 6 10 13 1 8 16 3
6 memahami 11 6
7 tidak 1 5 2 2 1 2 2 1 2 1 3 5 1

NO
KATEGORI 

TINGKAT 

PEMAHAMAN

NOMOR BUTIR TES

REKAP ANALISIS MISKONSEPSI HASIL PRETES KELAS KONTROL

NO
KATEGORI 

TINGKAT 

PEMAHAMAN

NOMOR BUTIR TES

REKAP ANALISIS MISKONSEPSI HASIL POSTES KELAS KONTROL
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NO KATEGORI JUMLAH PERSENTASE
1 Memahami (M) 306 40,8%

2 Miskonsepsi (Mi-1) 0 0,0%

3 Miskonsepsi (Mi-2) 0 0,0%

4 tidak memahami (TM-1) 80 10,7%

5 tidak memahami (TM-2) 4 0,5%

6 memahami sebagian tanpa 0 0,0%

7 tidak memahami (TM-3) 360 48,0%
750 100%

NO KATEGORI JUMLAH PERSENTASE
1 Memahami (M) 494 65,9%
2 Miskonsepsi (Mi-1) 0 0,0%
3 Miskonsepsi (Mi-2) 0 0,0%
4 tidak memahami (TM-1) 136 18,1%
5 tidak memahami (TM-2) 75 10,0%
6 memahami sebagian tanpa 17 2,3%
7 tidak memahami (TM-3) 28 3,7%

750 100%

REKAP ANALISIS MISKONSEPSI HASIL POSTES KELAS KONTROL

REKAP ANALISIS MISKONSEPSI HASIL PRETES KELAS KONTROL



186 
 

 

 



187 
 

 

 



188 
 

 

 



189 
 

 

 

1 2 3 4 R 1 2 3 4 R 1 2 3 4 R 1 2 3 4 R 1 2 3 4 R

1 Anik Wahyuningsih v 3 v 3 v 4 v 3 v 4

2 Anisa Alfariza v 4 v 3 v 3 v 4 v 3

3 Anjasy Ihsan Faruqi v 3 v 3 v 3 v 3 v 3

4 Aria Pradana W v 4 v 4 v 3 v 4 v 4

5 Ase Nurul Hidayah v 3 v 3 v 3 v 4 v 3

6 Dewi Puspo Rini v 3 v 3 v 3 v 3 v 3

7 Elfarita Dwi Saputri v 4 v 3 v 4 v 4 v 4

8 Feni Wahyu Safitri v 3 v 3 v 3 v 3 v 3

9 Hani Yuliyaningsih v 3 v 3 v 3 v 3 v 3

10 Hendy Waluyo v 3 v 3 v 3 v 3 v 3

11 Himmatul 'Ulya v 3 v 3 v 3 v 3 v 3

12 Hutami Dyan Raraswati v 3 v 3 v 3 v 3 v 3

13 Ika Puspitasari v 3 v 3 v 3 v 3 v 3

14 Imam Rosyidin v 3 v 3 v 3 v 3 v 3

15 Ista Juliana Putri v 3 v 3 v 3 v 3 v 3

16 Kresna Dewi Adisty v 4 v 3 v 4 v 4 v 4

17 Mayda Normalita Dewi v 4 v 4 v 4 v 4 v 3

18 Mei Rista Rahmasari v 4 v 3 v 3 v 4 v 4

19 Muhammad Fajar Shodiq v 4 v 3 v 3 v 3 v 4

20 Muhammad Rofiq v 3 v 4 v 3 v 3 v 4

21 Nindya Larasati v 3 v 3 v 3 v 3 v 3

22 Nurul Alid Wulansari v 4 v 4 v 4 v 4 v 4

23 Rinda Ayu Budi Komayasari P v 3 v 3 v 3 v 3 v 3

24 Rizky Putra Febrian v 3 v 3 v 3 v 3 v 3

25 Sekar Putri Pembayun v 4 v 3 v 4 v 4 v 3

26 Septian Rahardi v 3 v 3 v 3 v 3 v 3

27 Sri Susanti v 3 v 3 v 3 v 3 v 3

28 Tri Puji Hidayat v 4 v 4 v 4 v 3 v 4

29 Veraditias Apriani v 3 v 3 v 3 v 3 v 4

30 Wike Fatimah v 3 v 3 v 3 v 3 v 3

100 95 97 99 100

3,3 3,2 3,2 3,3 3,3

Nama Siswa

Jumlah

Rata-rata tiap aspek

NILAI AFEKTIF KELAS EKSPERIMEN

Aspek yang dinilai

Keaktifan Rasa Ingin Tahu Kerjasama Tanggung jawab Teliti
No
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1 2 3 4 R 1 2 3 4 R 1 2 3 4 R 1 2 3 4 R 1 2 3 4 R

1 Adam Muhammad v 3 v 3 v 3 v 3 v 2

2 Aditya Kurnia Sari v 3 v 3 v 3 v 3 v 3

3 Akbar Ma'ruf v 4 v 4 v 3 v 4 v 4

4 Aprilia Ghifari Faizatun Ni'mah v 3 v 3 v 3 v 3 v 3

5 Ardi wahyu Sujatmiko v 2 v 3 v 3 v 3 v 3

6 Astri Nur Wulandari v 3 v 3 v 3 v 3 v 3

7 Bella Destasari v 3 v 2 v 3 v 2 v 2

8 Dramudya Berlian Yuga Aswara v 3 v 3 v 2 v 3 v 3

9 Dwi Lutfianingtyas v 3 v 3 v 3 v 3 v 3

10 Endang Sri Sarawati v 3 v 3 v 3 v 3 v 2

11 Fatima Nurrachma Saputri v 3 v 3 v 3 v 3 v 3

12 Febi Laksono v 3 v 3 v 3 v 3 v 3

13 Galuh Purnawati v 3 v 3 v 3 v 4 v 3

14 Ganisya Bayu Rahman Sulaksana v 3 v 3 v 3 v 4 v 3

15 Iin Yuliyanti v 3 v 3 v 3 v 3 v 4

16 Imtiyas Risna Safitri v 3 v 3 v 3 v 3 v 3

17 Larasati Zani Rahayu v 3 v 3 v 3 v 3 v 2

18 Lisa Andriyani v 3 v 3 v 3 v 3 v 3

19 Merlina Winda Septianti v 3 v 4 v 3 v 4 v 3

20 Nita Agustina Wardani v 3 v 3 v 3 v 4 v 3

21 Nourma Puspita Sari v 3 v 3 v 4 v 3 v 3

22 Pandu Herlambang Priambodo v 3 v 2 v 3 v 3 v 4

23 Ratna Dwi Pamungkas v 4 v 3 v 3 v 4 v 4

24 Sintia Amalia Rizki v 3 v 3 v 3 v 3 v 3

25 Tri Ulya Wardati Qori'ah v 3 v 3 v 3 v 4 v 3

26 Umi Mariasih v 4 v 4 v 3 v 4 v 4

27 Widyan Ibnu Gunadi v 3 v 3 v 2 v 3 v 3

28 Yenissa v 3 v 3 v 3 v 4 v 3

29 Zeni Rahmawati v 3 v 3 v 3 v 4 v 4

30 Zenni Setyowati v 4 v 4 v 3 v 4 v 4

93 92 89 100 93

3,1 3,1 3 3,3 3,1

No Nama Siswa

NILAI AFEKTIF KELAS KONTROL

Aspek yang dinilai Aspek yang dinilai

Keaktifan Rasa Ingin Tahu Kerjasama Tanggung jawab Teliti

Jumlah

Rata-rata tiap aspek
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I II III IV V

1 Adam Muhammad 3 3 3 3 2 14 70 C

2 Aditya Kurnia Sari 3 3 3 3 3 15 75 B

3 Akbar Ma'ruf 4 4 3 4 4 19 95 A

4 Aprilia Ghifari Faizatun Ni'mah 3 3 3 3 3 15 75 B

5 Ardi wahyu Sujatmiko 2 3 3 3 3 14 70 C

6 Astri Nur Wulandari 3 3 3 3 3 15 75 B

7 Bella Destasari 3 2 3 2 2 12 60 C

8 Dramudya Berlian Yuga Aswara 3 3 2 3 3 14 70 C

9 Dwi Lutfianingtyas 3 3 3 3 3 15 75 B

10 Endang Sri Sarawati 3 3 3 3 2 14 70 C

11 Fatima Nurrachma Saputri 3 3 3 3 3 15 75 B

12 Febi Laksono 3 3 3 3 3 15 75 B

13 Galuh Purnawati 3 3 3 4 3 16 80 B

14 Ganisya Bayu Rahman Sulaksana 3 3 3 4 3 16 80 B

15 Iin Yuliyanti 3 3 3 3 4 16 80 B

16 Imtiyas Risna Safitri 3 3 3 3 3 15 75 B

17 Larasati Zani Rahayu 3 3 3 3 2 14 70 C

18 Lisa Andriyani 3 3 3 3 3 15 75 B

19 Merlina Winda Septianti 3 4 3 4 3 17 85 A

20 Nita Agustina Wardani 3 3 3 4 3 16 80 B

21 Nourma Puspita Sari 3 3 4 3 3 16 80 B

22 Pandu Herlambang Priambodo 3 2 3 3 4 15 75 B

23 Ratna Dwi Pamungkas 4 3 3 4 4 18 90 A

24 Sintia Amalia Rizki 3 3 3 3 3 15 75 B

25 Tri Ulya Wardati Qori'ah 3 3 3 4 3 16 80 B

26 Umi Mariasih 4 4 3 4 4 19 95 A

27 Widyan Ibnu Gunadi 3 3 2 3 3 14 70 C

28 Yenissa 3 3 3 4 3 16 80 B

29 Zeni Rahmawati 3 3 3 4 4 17 85 A

30 Zenni Setyowati 4 4 3 4 4 19 95 A

Jumlah 93 92 89 100 93 77,833 B

Rata-rata tiap aspek 3,1 3,1 3,0 3,3 3,1 3,1

Kriteria tinggi tinggi tinggi tinggi tinggi tinggi

Aspek yang dinilai Jumlah 

skor
NamaNo KriteriaNilai

NILAI AFEKTIF KELAS KONTROL
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Skor Skor Varians

Total Siswa total Rumus

I II III IV V

1 E-01 3 3 4 3 4 20 17

2 E-02 4 3 3 4 3 20 17

3 E-03 3 3 3 3 3 20 15

4 E-04 4 4 3 4 4 20 19

5 E-05 3 3 3 4 3 20 16 Keterangan:

6 E-06 3 3 3 3 3 20 15 r11 = reliabilitas instrumen

7 E-07 4 3 4 4 4 20 19 k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

8 E-08 3 3 3 3 3 20 15 = jumlah varians butir

9 E-09 3 3 3 3 3 20 15 =

10 E-10 3 3 3 3 3 20 15

11 E-11 3 3 3 3 3 20 15 Kriteria

12 E-12 3 3 3 3 3 20 15 Apabila r11 (hitung) > r11 (tabel), maka instrumen tersebut reliabel

13 E-13 3 3 3 3 3 20 15

14 E-14 3 3 3 3 3 20 15 Berdasarkan tabel di samping, diperoleh:

15 E-15
3 3 3 3 3

20 15

16 E-16 4 3 4 4 4 20 19 k

17 E-17 4 4 4 4 3 20 19 ( k-1)

18 E-18 4 3 3 4 4 20 18

19 E-19 4 3 3 3 4 20 17 5 1,0

20 E-20 3 4 3 3 4 20 17 4 2,93

21 E-21 3 3 3 3 3 20 15

22 E-22 4 4 4 4 4 20 20 = 1,25 x 0,66

23 E-23 3 3 3 3 3 20 15

24 E-24 3 3 3 3 3 20 15 = 0,82

25 E-25 4 3 4 4 3 20 18

26 E-26 3 3 3 3 3 20 15

27 E-27 3 3 3 3 3 20 15 Karena r11 (hitung) > r product-moment , maka intsrumen tersebut reliabel

28 E-28 4 4 4 3 4 20 19

29 E-29 3 3 3 3 4 20 16

30 E-30 3 3 3 3 3 20 15

100 95 97 99 100 - 491

0,23 0,14 0,19 0,22 0,23 - -

varians total

r11 =

1 -

r11 (tabel)

Varians Butir

Jumlah

Jumlah Varians Butir

Aspek yang Dinilai

30n

0,361

No

RELIABILITAS NILI AFEKTIF KELAS EKSPERIMEN

1 -

0,82

1,01

r11(hitung)

Kode Siswa

=

2,93

2

b

  











 





t

b

k

k
r

2

2

11 1)
1

(




t
2

2

b

t
2
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Aspek 

yang 

Skor Skor Varians

Total Siswa total Rumus

I II III IV V

1 K-01 3 3 3 3 2 20 14

2 K-02 3 3 3 3 3 20 15

3 K-03 4 4 3 4 4 20 19

4 K-04 3 3 3 3 3 20 15

5 K-05 2 3 3 3 3 20 14 Keterangan:

6 K-06 3 3 3 3 3 20 15 r11 = reliabilitas instrumen

7 K-07 3 2 3 2 2 20 12 k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

8 K-08 3 3 2 3 3 20 14 = jumlah varians butir

9 K-09 3 3 3 3 3 20 15 =

10 K-10 3 3 3 3 2 20 14

11 K-11 3 3 3 3 3 20 15 Kriteria

12 K-12 3 3 3 3 3 20 15 Apabila r11 (hitung) > r11 (tabel), maka instrumen tersebut reliabel

13 K-13 3 3 3 4 3 20 16

14 K-14 3 3 3 4 3 20 16 Berdasarkan tabel di samping, diperoleh:

15 K-15 3 3 3 3 4 20 16

16 K-16 3 3 3 3 3 20 15 k

17 K-17 3 3 3 3 2 20 14 ( k-1)

18 K-18 3 3 3 3 3 20 15

19 K-19 3 4 3 4 3 20 17 5 1,1

20 K-20 3 3 3 4 3 20 16 4 2,67

21 K-21 3 3 4 3 3 20 16

22 K-22 3 2 3 3 4 20 15 = 1,25 x 0,57

23 K-23 4 3 3 4 4 20 18

24 K-24 3 3 3 3 3 20 15 = 0,72

25 K-25 3 3 3 4 3 20 16

26 K-26 4 4 3 4 4 20 19

27 K-27 3 3 2 3 3 20 14 Karena r11 (hitung) > r product-moment , maka intsrumen tersebut reliabel

28 K-28 3 3 3 4 3 20 16

29 K-29 3 3 3 4 4 20 17

30 K-30 4 4 3 4 4 20 19

93 92 89 100 93 - 467

0,16 0,20 0,10 0,30 0,37 - -

varians total

r11 =

Jumlah

0,361

r11(hitung)

=

r11 (tabel)

n 30

RELIABILITAS NILAI AFEKTIF KELAS KONTROL

1 -

1 -

Varians Butir

Jumlah Varians Butir

No Kode Siswa

2,668

1,13

0,72

2

b
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6 SS S KS TS 7 SS S KS TS 8 SS S KS TS 9 SS S KS TS 10 SS S KS TS

3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 32 3,2 tinggi

3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 29 2,9 tinggi

2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 28 2,8 tinggi

3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 31 3,1 tinggi

3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 26 2,6 sedang

4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 34 3,4 sangat tinggi

2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 28 2,8 tinggi

1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 26 2,6 sedang

3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 29 2,9 tinggi

3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 30 3 tinggi

1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 28 2,8 tinggi

3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 30 3 tinggi

3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 32 3,2 tinggi

3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 28 2,8 tinggi

3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 34 3,4 sangat tinggi

3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 30 3 tinggi

3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 30 3 tinggi

3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 32 3,2 tinggi

3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 28 2,8 tinggi

3 0 1 0 1 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 28 2,8 tinggi

4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 39 3,9 sangat tinggi

3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 29 2,9 tinggi

2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 27 2,7 sedang

3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 32 3,2 tinggi

3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 34 3,4 sangat tinggi

3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 29 2,9 tinggi

4 1 0 0 0 3 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 38 3,8 sangat tinggi

3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 30 3 tinggi

4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 36 3,6 sangat tinggi

3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 29 2,9 tinggi

87 4 21 3 3 90 7 18 4 1 94 7 20 3 0 98 9 20 1 0 5 5 23 2 0 31 3,1 tinggi

2,9 13 70 10 10 3 23 60 13 3,3 3,13 23 67 10 0 3,27 30 67 3,3 0 3,1 17 77 6,7 0

KetYy
Nomor Aspek Tanggapan

ANALISIS ANGKET PENDAPAT SISWA
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Skor Skor Varians

Total Siswa total Rumus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 E-01 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 40 32

2 E-02 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 40 29

3 E-03 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 40 28

4 E-04 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 40 31

5 E-05 4 3 3 3 1 3 1 2 3 3 40 26 Keterangan:

6 E-06 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 40 34 r11 = reliabilitas instrumen

7 E-07 3 4 3 2 3 2 3 4 2 2 40 28 k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

8 E-08 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 40 26 = jumlah varians butir

9 E-09 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 40 29 =

10 E-10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 30

11 E-11 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 40 28 Kriteria

12 E-12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 30 Apabila r11 (hitung) > r11 (tabel), maka instrumen tersebut reliabel

13 E-13 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 40 32

14 E-14 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 40 28 Berdasarkan tabel di samping, diperoleh:

15 E-15 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 40 34

16 E-16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 30 k

17 E-17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 30 ( k-1)

18 E-18 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 40 32

19 E-19 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 40 28 10 3,1

20 E-20 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 40 28 9 10,60

21 E-21 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 40 39

22 E-22 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 40 29 = 1,11 x 0,7075

23 E-23 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 40 27

24 E-24 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 40 32 = 0,79

25 E-25 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 40 34

26 E-26 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 40 29

27 E-27 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 40 38 Karena r11 (hitung) > r product-moment , maka intsrumen tersebut reliabel

28 E-28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 30

29 E-29 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 40 36

30 E-30 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 40 29

93 93 94 91 83 87 90 94 98 93 - 916

0,16 0,16 0,19 0,24 0,53 0,51 0,48 0,33 0,27 0,23 - -

Rata-rata tiap aspek 3,1 3,1 3,13 3,03 2,767 2,9 3 3,13 3,27 3,1

Kriteria tinggi tinggi tinggi tinggi sedang tinggi tinggi tinggi tinggi tinggi

RELIABILITAS ANGKET PENDAPAT SISWA

1 -

varians total

r11 = 1 -

Jumlah Varians Butir

No Kode Siswa
Aspek yang Dinilai

=

Jumlah

Varians Butir

10,6

3,10

r11(hitung)

r11 (tabel)

n

0,79

0,361

30
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Dokumentasi Penelitian 

Kelas Eksperimen 

           
         Gambar siswa saat pretest                  Gambar saat investigasi kelompok 

 

                   
 Gambar praktikum investigasi kelompok    Gambar kegiatan demontrasi 

 

                
          Gambar siswa saat postes 
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Kelas Kontrol 

               
Gambar siswa saat pretes            Gambar KBM metode konvensional  

 

               
       Gambar Siswa mengerjakan soal               Gambar siswa saat postes 
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PENERAPAN METODE INVESTIGASI PADA PEMBELAJARAN MATERI 

LARUTAN PENYANGGA UNTUK MEMINIMALISASI MISKONSEPSI 

Winda Puri Reysita Anggry*, Supartono, Endang Susilaningsih 

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang 

Gedung D6 Kampus Sekaran Gunungpati Telp. 8508112 Semarang 50229 

E-mail : windapurira@gmail.com 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguatkan konsep larutan penyangga dengan metode 

investigasi sehingga dapat meminimalisasi miskonsepsi dan untuk mengetahui pengaruh 

penerapan metode investigasi terhadap sikap ilmiah siswa SMA N 2 Temanggung. Populasi 

penelitian ini adalah seluruh kelas XI semester 2 SMA N 2 Temanggung. Teknik sampling 

yang digunakan yaitu cluster random sampling. Sebelum penelitian, sampel diberikan 

pretes, dilanjutkan dengan perlakuan, dan diakhiri dengan postes. Uji statistika yang 

digunakan adalah uji normalitas, kesamaan dua varians, hipotesis, ketuntasan belajar, 

normalized gain, dan analisis miskonsepsi. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui 

sikap ilmiah siswa. Rata-rata nilai postes kelas eksperimen 80,00 dan kelas kontrol 73,2. 

Pada uji hipotesis thitung (3,24) > ttabel (2,00) yang berarti rata-rata hasil belajar kognitif kelas 

eksperimen lebih baik dari kontrol. Pada analisis miskonsepsi kelas eksperimen yang 

semula terdapat kategori miskonsepsi tingkat 1 sebesar 0,66% menjadi 0%, dan kategori 

memahami dari 38% menjadi 74%. Sikap ilmiah siswa pada kelas eksperimen berada pada 

kategori baik dan rata-rata tiap aspek berada pada kategori tinggi. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan metode investigasi dapat memberikan penguatan konsep 

laruatn penyangga sehingga dapat meminimalisasi miskonsepsi dan berpengaruh terhadap 

sikap ilmiah siswa yaitu dengan kategori baik  dengan rata-rata tiap aspek dalam kategori 

tinggi. 

Kata kunci : larutan penyangga, metode investigasi, miskonsepsi. 

 

Abstract 

The aim of this study is to reinforce the concept of a buffer solution with the method of 

investigation so as to minimize misconceptions and to know effect of the application of 

scientific methods of investigation of students attitude SMA N 2 Temanggung. The study 

population was all class XI 2nd semester SMA N 2 Temanggung. Sampling technique used 

is cluster random sampling. Prior to the study, the samples are given pretest, followed by 

treatment, and end with a posttest. Statistical test used is the test of normality, equality of 

two variances, hypothesis, mastery learning, gain normalized, and analysis of 

misconceptions. Descriptive analysis is used to determine the scientific attitude ssiwa. The 

average value of 80.00 posttest experimental class and control class 73.2. In the hypothesis 

test t (3,24)> t table (2.00) which means that the average grade of cognitive learning 

outcomes better than the control experiment. In the analysis of experimental class 

misconception that originally contained misconceptions category 1 level of 0.66% to 0%, 

and category understanding of 38% to 74%. Scientific attitude of students in the 

experimental class is in either category and the average of each aspect at the high category. 

Keywords : buffer solution; methods of investigation; misconceptions. 
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Pendahuluan 

Belajar bukanlah menghafal, tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan sesuai 

dengan pengalaman yang dimiliki siswa, yang pada dasarnya pengetahuan merupakan 

organisasi dari semua yang dialami, sehingga dengan pengetahuan yang dimiliki 

berpengaruh terhadap pola-pola perilaku manusia, seperti pola berpikir, bertindak, 

kemampuan memecahkan masalah. Semakin luas pengetahuan seseorang semakin 

efektif dalam berfikir. Belajar pada hakikatnya menangkap pengetahuan dari kenyataan 

seperti yang diungkapkan Sanjaya (2006). 

Pendidikan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. 

Menurut Susanti (2007), manusia terus-menerus berusaha memperbaiki model 

pembelajaran mulai dari yang paling sederhana seperti mencatat dan ceramah sampai 

kepada model yang lebih bervariasi seperti yang banyak dikenal sekarang ini. Semua 

hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan siswa di era seperti sekarang ini 

yang dituntut untuk kreatif dan inovatif. 

Untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar diperlukan langkah-langkah agar 

tujuan yang ditetapkan dapat dicapai. Hal yang harus dilakukan yaitu menggunakan 

strategi belajar mengajar (SBM) yang cocok dan sesuai dengan pokok materi yang 

disampaikan. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu 

guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi pada dunia nyata seperti 

yang diungkapkan Nurhadi (2004). 

Investigasi dalam pembelajaran diorientasikan pada pengembangan keterampilan 

berpikir, pengaktifan pengetahuan awal, belajar tentang dunia nyata berbasis 

penyelidikan. Menurut Krismanto (2003), pembelajaran dengan metode investigasi 

dapat melatih siswa untuk menumbuhkan kemampuan berfikir mandiri dan dibiasakan 

untuk lebih mengembangkan rasa ingin tahu. Hal ini membuat siswa lebih aktif 

berpikir dan mencetuskan ide-ide atau gagasan, serta dapat menarik simpulan 

berdasarkan hasil diskusi di kelas. 

Pembelajaran kimia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dari siswa 

sebagai penerima ilmu yang pasif menjadi siswa sebagai pembentuk jaringan ilmu 

dalam pikiran mereka. Siswa akan mengolah informasi yang masuk ke dalam otak 

mereka dalam proses pembelajaran. Apabila informasi yang diterima sesuai dengan 

struktur konsep yang ada, maka informasi ini akan langsung menambah jaringan 

pengetahuan mereka, proses ini disebut sebagai proses asimilasi. 
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Menurut Suparno (1997), konsep-konsep dalam kimia saling berkaitan. 

Pemahaman salah satu konsep berpengaruh terhadap konsep yang lain. Proses 

pembelajarannya menjadi rumit karena setiap konsep harus dikuasai dengan benar 

sebelum mempelajari konsep lainnya. Siswa seringkali mengalami kesulitan, bahkan 

kegagalan dalam proses menyatukan informasi baru ke dalam struktur kognitif mereka. 

Hal inilah yang kemudian menjadikan timbulnya berbagai pemahaman konsep yang 

berbeda dari setiap siswa, dan memungkinkan terjadinya miskonsepsi. Nakiboglu 

(2003) mengungkapkan bahwa penelitian tentang miskonsepsi siswa menjadi masalah 

yang besar dalam dunia pendidikan untuk dua dekade terakhir. 

Minimalisasi miskonsepsi melalui metode investigasi berhubungan dengan sikap 

siswa yang muncul selama proses pembelajaran. Menurut Bundu (2006), sikap dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu sikap yang membantu proses pemecahan masalah  

(keterampilan  proses)  dan  sikap  yang menekankan  kepada sikap  tertentu  terhadap  

sains  sebagai  suatu cara dalam memandang dunia  (sikap ilmiah). 

SMA Negeri 2 Temanggung mempunyai siswa kelas XI sebanyak 4 kelas IPA. 

Pembelajaran yang digunakan pada kelas XI IPA yaitu guru menggunakan metode 

ceramah dan diskusi kelas dalam kelompok besar sehingga keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran masih kurang, hanya sebagian siswa yang aktif, siswa jarang 

diajak diskusi dalam kelompok kecil untuk memecahkan suatu masalah dan materi 

yang diterima belum sepenuhnya di hubungkan dengan kehidupan nyata siswa sehingga 

kreativitas dan kerjasama antar siswa kurang atau dengan kata lain sikap ilmiah siswa 

masih kurang. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah penerapan metode 

investigasi pada pembelajaran meteri larutan penyangga dapat meminimalisasi 

miskonsepsi larutan penyangga pada pembelajaran kimia siswa kelas XI SMA?, dan 

apakah penerapan metode investigasi pada pembelajaran materi larutan penyangga 

memberikan pengaruh terhadap sikap ilmiah siswa SMA N 2 Temanggung? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penguatan konsep larutan 

penyangga melalui metode investigasi sehingga dapat meminimalisasi miskonsepsi dan  

mengetahui pengaruh penerapan metode investigasi terhadap sikap ilmiah siswa SMA 

N 2 Temanggung. 

 

 

 



 

196 
 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Temanggung pada materi larutan 

penyangga. Desain penelitian yang dipakai yaitu pretest and postest group design yaitu 

desain kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan tes hasil belajar sebelum dan 

sesudah diterapkan model dan media pembelajaran (Sudjana, 2005). 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 2 Temanggung 

tahun pelajaran 2012/2013. Kelas XI IPA 4 merupakan kelas eksperimen dan kelas XI 

IPA 3 merupakan kelas kontrol yang diambil dengan teknik cluster random sampling 

dengan pertimbangan hasil uji normalitas dan uji homogenitas terhadap nilai semester 

ganjil yang diperoleh bahwa keduanya homogen. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran kimia yang digunakan dimana variasi yang digunakan yaitu 

pembelajaran kimia dengan metode investigasi.. Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah miskonsepsi dan sikap ilmiah siswa.  

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode tes, lembar observasi dan 

angket. Metode tes digunakan untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa, lembar 

observasi digunakan untuk mengetahui kemampuan afektif dan psikomotorik siswa, 

dan angket digunakan untuk mengetahui seberapa besar ketertarikan siswa terhadap 

model dan media pembelajaran yang diterapkan. Data penelitian hasil belajar kognitif 

dianalisis secara statistik parametrik dihitung dengan uji anava untuk mengetahui 

perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah diketahui 

adanya perbedaan pada kedua kelas, perhitungan dilanjutkan dengan uji t satu pihak 

kanan. Peningkatan kemampuan masing-masing kelas diuji dengan gain ternormalisasi. 

Untuk mengetahui persentase miskonsepsi digunakan analisis miskonsepsi. Dengan 

persentase tersebut dapat dihitung persentase siswa yang memahami, miskonsepsi, 

tidak memahami, dan memahami sebagian tanpa miskonsepsi untuk setiap butir tes 

(Salirawati, 2010). Sikap ilmiah, penilaian afektif, dan psikomotor dianalisis secara 

deskriptif. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil Belajar Kognitif  

Berdasarkan analisis data akhir, rata-rata hasil tes hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol mempunyai perbedaan yang signifikan. Rata-rata hasil belajar kelas eksperimen 

lebih tinggi dibandingkan rata-rata hasil belajar kelas kontrol. Rata-rata hasil belajar kelas 
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eksperimen adalah 80,00 dengan nilai tertinggi 92 dan nilai terendah 64. Rata-rata hasil belajar kelas 

kontrol adalah 73,2 dengan nilai tertinggi 92 dan nilai terendah 36. Peningkatan hasil belajar 

kognitif pada kelas eksperimen dan kontrol terlihat jelas apabila dibandingkan dengan nilai postes 

yang masih rendah. 

Tabel 1. Ringkasan Nilai Pretes dan  Postes Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 Nilai Terendah Nilai Tertinggi Rata-rata 

Kontrol Eksperimen Kontrol Eksperimen Kontrol Eksperimen 

Pretes 28 24 52 60 42,4 42,8 

Postes 36 64 92 92 73,2 80,0 

 

Nilai pretes dan postes kelas eksperimen dan kelas kontrol diuji hipotesis menggunakan uji t 

satu pihak kanan. Uji ini digunakan untuk membuktikan hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata 

hasil belajar kimia kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol, sehingga dapat dibuktikan 

bahwa penggunaan metode investigasi dapat meminimalisasi miskonsepsi siswa setelah proses 

pembelajaran.  

Tabel 2 Hasil Uji Hipotesis Satu Pihak Kanan 

Data thitung tTabel Kriteria 

Pretes 0,1913 2,00 Ha ditolak 

Postes 3,2351 2,00 Ha diterima 

 

Perhitungan uji satu pihak nilai pretes diperoleh thitung tidak lebih dari ttabel dengan dk=58 dan 

α=5% maka Ha ditolak. Hal ini berarti bahwa kelas eksperimen setara atau tidak lebih baik dari 

kelas kontrol sebelum diberi perlakuan. Sedangkan perhitungan uji satu pihak nilai postes diperoleh 

thitung lebih dari ttabel sehingga Ha diterima. Hal ini berarti bahwa rata-rata hasil belajar kimia siswa 

yang diberi pembelajaran dengan metode investigasi lebih baik dari pada siswa yang diberi 

pembelajaran dengan metode konvensional, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan metode 

investigasi memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar. 

Data hasil pretes dan postes kelas eksperimen dan kontrol kemudian digunakan untuk 

analisis miskonsepsi siswa. Pada soal pretes dan postes, soal yang digunakan adalah pilihan ganda 

dengan pola jawaban terbuka.  

Minimalisasi miskonsepsi untuk kelas eksperimen dapat terlihat seperti pada gambar 1 

berikut. 
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Gambar 1 Minimalisasi Miskonsepsi Kelas Eksperimen dalam persen 

Minimalisasi atau penurunan miskonsepsi untuk kelas kontol dapat dilihat pada gambar 2 

berikut. 

 

Gambar 2 Minimalisasi Miskonsepsi Kelas Kontrol dalam persen 

Keterangan: 

M : Memahami 

Mi-1: Miskonsepsi tk. 1 

Mi-2: Miskonsepsi tk. 2 

TM-1: Tidak memahami tk. 1 

TM-2: Tidak memahami tk. 2 

MS-1: Memahami sebagian tanpa miskonsepsi 

TM-3: Tidak memahami tk. 3 

 
Pada kelas eksperimen siswa yang termasuk kategori memahami naik persentasenya dari 38% 

menjadi 74%. Pada tingkat miskonsepsi, kelas eksperimen yang semula mempunyai persentasi 

miskonsepsi 0,66% terminimalisasi menjadi 0% atau tidak lagi ada miskonsepsi. Kelas kontrol yang 

semula tidak ada miskonsepsi setelah perlakuan juga tidak menimbulkan miskonsepsi. Terdapat 

kenaikan yang signifikan pada kategori memahami dan penurunan signifikan pada kategori tidak 

memahami tingkat 3. 

 

Sikap Ilmiah Siswa 

Penilaian sikap ilmiah siswa dilakukan dengan menggunakan lembar observasi. Analisis 

deskriptif sikap ilmiah yang ditunjukkan kelas eksperimen mempunyai predikat baik (B) dengan 

nilai rata-rata 79. Analisis deskriptif sikap ilmiah siswa juga dicari untuk tiap aspek. Sikap 

bertanggung jawab atau responsibility mendapat rata-rata tiap aspek sebanyak 3,4 yang termasuk 

dalam kategori “sangat tinggi”. Indikator pada sikap beranggung jawab adalah membuat laporan 
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praktikum/laporan tugas dengan lengkap, jelas, dan beraturan. Pada pembelajaran metode 

investigasi siswa akan dibiasakan membuat laporan baik praktikum ataupun tugas dari hasil 

pengamatan mereka secara lengkap, jelas, dan beraturan. Penyajian laporan pada metode investigasi 

adalah nantinya berasal dari siswa dan untuk siswa, sehingga sistematika yang lengkap, jelas, dan 

beraturan memudahkan komunikasi antar siswa itu sendiri.  

Gambar 3 menunjukkan hasil analisis deskriptif sikap ilmiah yang muncul pada kelas 

eksperimen. 

 

Gambar 3 Penilaian Sikap Ilmiah Kelas Eksperimen 

 

Empat aspek tentang sikap ilmiah siswa termasuk dalam kategori “tinggi”. Responsibility 

atau sikap bertanggung jawab mempunyai nilai yang terbesar yaitu 3,4 termasuk dalam 

kategori “sangat tinggi”. 

Hasil Belajar Aspek Afektif 

Berdasarkan hasil analisis, satu aspek yaitu keaktifan untuk kelas eksperimen mempunyai 

kriteria sangat tinggi, sedangkan empat aspek afektif yaitu rasa ingin tahu, kerjasama, tanggung 

jawab, dan teliti mempunyai kriteria tinggi. Rata-rata nilai afektif kelas eksperimen sebesar 81,5 

termasuk dalam kategori B (baik), sedangkan untuk rata-rata tiap aspek sebesar 3,3 termasuk dalam 

kategori tinggi. 

Kelas kontrol lima aspek afektif yaitu aspek keaktifan, rasa ingin tahu, kerjasama, tanggung 

jawab, dan teliti mempunyai kriteria tinggi. Rata-rata nilai afektif kelas kontrol sebesar 77,5 

termasuk dalam kategori B (baik), sedangkan untuk rata-rata tiap aspek sebesar 3,1 termasuk 

kategori tinggi. Akan tetapi nilai rata-rata untuk setiap aspek afektif kelas kontrol berada di bawah 

nilai afektif kelas eksperimen, terutama nilai aspek keaktifan seperti yang terlihat pada gambar 4. 
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Gambar 4 Penilaian Afektif Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Keterangan: 

1  : Keaktifan 

2  : Rasa Ingin Tahu 

3  : Kerjasama 

4  : Tanggung jawab 

5  : Teliti 

 

Hasil Belajar Aspek Psikomotor 

Berdasarkan hasil analisis nilai psikomotorik kelas eksperimen, keseluruhan 

aspek mempunyai kriteria tinggi yaitu aspek persiapan, praktikum inti, dan akhir 

praktikum. Rata-rata nilai psikomotorik kelas eksperimen mencapai 80,56 termasuk 

dalam kriteria B (baik). Hasil analisis deskriptif terhadap penilaian psikomotorik dapat 

dilihat dalam gambar 5: 

 

Gambar 5. Penilaian Psikomotorik Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Keterangan: 

1: Persiapan 

2 : Praktikum inti 

3 : Akhir praktikum 
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Berdasarkan analisis dan perhitungan data kemampuan kognitif, sikap ilmiah, 

afektif, dan psikomotorik, disimpulkan bahwa penerapan metode investigasi pada 

pembelajaran materi larutan penyangga dapat meminimalisasi miskonsepsi siswa dan 

mempuyai pengaruh terhadap sikap ilmiah siswa dibandingkan metode pembelajaran 

konvensional. 

Hasil Angket TanggapanSiswa 

Penyebaran angket dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan siswa 

terhadap proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan invesigasi. Hasil penyebaran angket 

dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6 Hasil Analisis Angket 

Berdasarkan hasil angket diperoleh tanggapan dari  siswa pada kelas 

eksperimen,  siswa setuju dengan pembelajaran kimia yang diterapkan pada masing-

masing kelas eksperimen. 

Tabel 3.  Hasil analisis angket tanggapan siswa terhadap penggunaan metode investigasi 

No Pernyataan 
Jawaban 

SS S KS TS 

1 

Saya tertarik dengan mata pelajaran kimia materi 

pokok larutan penyangga dengan metode 

investigasi 

2 

Saya merasa senang mengikuti pelajaran kimia 

materi pokok larutan penyangga dengan 

metode investigasi 

3 
Saya tertarik dengan model pembelajaran  yang 

diberikan  peneliti 
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4 

Saya lebih mudah memahami materi pelajaran 

yang disampaikan oleh guru dengan 

menggunakan metode investigasi 

5 
Saya lebih mudah menyelesaikan soal larutan 

penyangga 

6 
Saya tidak segan bertanya kepada guru jika ada 

pelajaran yang tidak jelas 

7 
Saya merasa lebih bertanggung jawab dalam 

kelompok saat diskusi maupun praktikum 

8 Saya lebih mudah memahami materi setelah 

melakukan percobaan yang sesuai dengan 

materi 

9 Saya bersemangat mengerjakan soal latihan di 

kelas dan di rumah yang diberikan oleh guru 

10 Saya merasa sikap ilmiah saya lebih meningkat 

dengan pembelajaran metode investigasi 

  Rata-Rata 

 

Berdasarkan hasil analisis angket, dapat dikatakan bahwa siswa menyukai pembelajaran 

yang menerapkan metode investigasi karena lebih menyenangkan, menarik, dan dapat 

membuat siswa lebih mudah memahami materi. Hal ini dapat dilihat dari rasa ingin 

tahu siswa yang meningkat dalam pembelajaran. 

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Riftiani (2010) yang 

membuktikan bahwa penerapan metode investigasi berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa, serta penelitian Wiliyati  (2012) yang membuktikan bahwa aktivitas siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan menggunakan pendekatan investigasi secara 

keseluruhan semakin baik setelah beberapa kali pertemuan. Hal ini terlihat selama 

proses pembelajaran, siswa terlihat adanaya interaksi antar kelompok, dan pada saat 

siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka, maka siswa dari kelompok lain 

memberikan tanggapan sehingga suasana kelas menjadi aktif. Hal ini membuktikan 

bahwa penggunaan metode investigasi dapat memberikan penguatan konsep dan 

meminimalisasi miskonsepsi siswa, seta berpengaruh terhadap sikap ilmiah siswa. 

SIMPULAN  

Penggunaan metode investigasi dapat memberikan penguatan konsep laruatn 

penyangga sehingga dapat meminimalisasi miskonsepsi siswa SMA N 2 Temanggung. 

Penerapan metode investigasi berpengaruh terhadap sikap ilmiah siswa yaitu dengan 

kategori baik  dengan rata-rata tiap aspek dalam kategori tinggi. 
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