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ABSTRAK
Puspitasari, Nila. 2013. Inovasi Rubrik Performance Assessment pada Praktikum
Materi Hidrolisis Garam Siswa Kelas XI SMA Negeri 7 Semarang. Skripsi,
Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas
Negeri Semarang. Pembimbing Utama Dr. Sri Haryani, M.Si., Pembimbing
Pendamping Nuni Widiarti, S.Pd, M.Si
Penelitian R&D ini bertujuan untuk menghasilkan inovasi rubrik performance
assessment pada praktikum materi hidrolisis garam. Rubrik dikonsultasikan dan
divalidasi oleh ahli, kemudian dilakukan revisi dan dujicobakan untuk kelas kecil.
Hasil uji coba di analisis dan direvisi kemudian dilakukan uji pemakaian.
Penelitian dilaksanakan di SMA N 7 Semarang, dengan sampel diambil secara
purposive sample. Uji skala kecil dilakukan pada 10 siswa dan skala besar
dilakukan pada seluruh siswa kelas XI IPA 3 dan XI IPA 4. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa validitas inovasi rubrik performance assessment oleh para
ahli 86,46%. Penggunaan Inovasi rubrik performance assessment pada praktikum
hidrolisis garam “uji larutan garam dalam air” telah tercapai kesepahaman antara
observer dan siswa dengan harga koefisien generalisabilitas sebesar 0,711 dan
0,744. Dampak dari penggunaan rubrik performance assessment ini adalah hasil
belajar kognitif siswa mencapai ketuntasan belajar. Kelas XI IPA 3 terdapat 33
siswa dari 38 siswa memperoleh nilai ≥75, sedangkan kelas XI IPA 4 terdapat 33
siswa dari 37 siswa memperoleh nilai ≥75. Karakter siswa juga dapat dibangun
selama kegiatan praktikum, yaitu kedisiplinan, kejujuran, kemandirian, rasa ingin
tahu, bertanggungjawab, dan bekerjasama. Berdasarkan penelitian inovasi
performance assessment praktikum hidrolisis garam “uji larutan garam dalam air”
dapat digunakan sebagai panduan penilaian kinerja (psikomotorik) siswa dan
meningkatkan pemahaman konsep serta menumbuhkan karakter siswa.
Kata kunci: Hidrolisis Garam; Inovasi; Rubrik Performance Assessment.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Pendidikan merupakan suatu aspek kehidupan yang cukup mendasar

dalam pengembangan suatu bangsa dan negara. Dalam penyelenggaraan
pendidikan di sekolah melibatkan guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta
didik, perlu diwujudkan proses pembelajaran yang baik (Sutrisno, 2012: 11).
Proses pembelajaran yang baik dapat memberikan hasil belajar yang maksimal
sehingga meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Firman (2000: 12)
menjelaskan bahwa Benjamin Bloom secara garis besar mengklasifikasikan hasil
belajar menjadi tiga domain, yakni domain kognitif, domain afektif, dan domain
psikomotorik. Ketiga aspek itu erat sekali dan bahkan tidak mungkin dapat
dilepaskan dari kegiatan atau proses evaluasi hasil belajar. Namun berdasarkan
hasil wawancara dengan guru kimia di SMA N 7 Semarang, hanya aspek kognitif
yang lebih diutamakan. Hal ini juga merupakan penyebab rendahnya mutu
pendidikan di Indonesia.
Kegiatan praktikum kimia merupakan bagian integral dari proses
pembelajaran kimia. Kegiatan praktikum dapat digunakan untuk lebih memahami
teori dan mengembangkan keterampilan dasar. Keterampilan dikembangkan
melalui latihan-latihan menggunakan alat, mengobservasi, mengukur dan kegiatan
lainnya (Rustaman, 2005: 137). Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah
1
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dilakukan, masalah yang selama ini terjadi adalah siswa masih belum mampu
melakukan praktikum secara mandiri dan siswa kurang memahami apa yang
sebenarnya mereka lakukan dalam kegiatan praktikum. Padahal teori-teori dalam
materi kimia semakin sulit dipahami tanpa disertai adanya kegiatan praktikum.
Salah satu penyebab timbulnya masalah tersebut adalah siswa belum menguasai
keterampilan kinerja selama praktikum kimia berlangsung, sehingga guru hanya
cenderung menilai hasil akhirnya atau hanya nilai kognitifnya saja.
Keterampilan kinerja kimia sangat penting dalam kegiatan praktikum
kimia untuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam belajar kimia (pengetahuan,
sikap, tindakan) secara kritis dan kreatif. Keberhasilan keterampilan dasar sangat
tergantung dari kualitas program latihan dan asesmennya (Sudria & Siregar, 2009:
222-223).
Selama kegiatan praktikum berlangsung, guru seharusnya mengukur
keterampilan kinerja siswa sebagai nilai psikomotorik siswa. Namun dari hasil
wawancara, meskipun guru diberikan keleluasaan dalam memilih dan menentukan
cara atau metode yang tepat digunakan dalam pelaksanaan proses pembelajaran
serta penilaiannya, ternyata selalu terdapat kendala dalam menilai kinerja tersebut.
Tujuan pembelajaran berupa kinerja bereksperimen sulit dicapai dan menjadi
masalah utama. Oleh karena itu, diperlukan adanya performance assessment yang
dilengkapi dengan rubrik performance assessment. Guru selama ini belum
memiliki rubrik performance assessment sehingga guru kesulitan dalam menilai
psikomotorik siswa (keterampilan kinerja).
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Rubrik performance assessment merupakan panduan penskoran atau
penilaian yang digunakan untuk mengetahui kinerja siswa (psikomotorik) ketika
pembelajaran berlangsung. Sebagai kriteria dan alat penskoran, rubrik terdiri atas
senarai dan gradasi mutu. Senarai adalah daftar yang diwujudkan dengan
dimensi-dimensi kinerja, aspek-aspek atau konsep-konsep yang akan dinilai.
Gradasi mutu mulai dari tingkat yang paling sempurna sampai dengan tingkat
yang paling buruk (Zainul, 2001: 21).
Penelitian oleh Sudria & Sya‟aban (2008: 38) tentang pengembangan
rubrik performance assessment keterampilan dasar kimia dalam perkuliahan kimia
dasar menghasilkan rubrik yang valid dan reliabel. Penerapan rubrik tersebut
selama proses pembelajaran sudah cukup memadai sebagai panduan penilaian
keterampilan dasar.
Salah satu materi kimia yang didukung dengan kegiatan praktikum adalah
materi hidrolisis garam, dengan praktikum “uji larutan garam dalam air”.
Kegiatan praktikum membuat siswa mengalami sendiri sehingga pembelajaran
menjadi bermakna (Djamarah, 2006: 43). Kegiatan praktikum akan lebih
bermakna apabila siswa telah menguasai keterampilan kinerja, oleh karena itu
diperlukan rubrik performance assessment dalam praktikum materi hidrolisis
garam sehingga kinerja siswa dapat terukur.
Rubrik performance assessment yang akan digunakan disosialisasikan
terlebih dahulu kepada siswa untuk membangun persamaan persepsi antara
observer dan siswa. Keterbukaan kriteria sasaran penilaian sangat penting dalam
pembinaan keterampilan secara efektif dan efisien. Efektivitas pelaksanaan
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asesmen menuntut pihak yang dinilai (siswa) dan penilai (guru) mempunyai
kesamaan persepsi terhadap kriteria penilaian. Apabila tidak tersedia rubrik
penilaian skill dan produk yang valid, maka data praktikum kurang berkualitas
(Sudria & Sya‟aban, 2008: 31).
Dengan menggunakan rubrik performance assessment maka diharapkan
guru akan lebih mudah dalam mengukur nilai psikomotorik (kinerja) siswa karena
rubrik dapat digunakan sebagai panduan penilaian psikomotorik sehingga tidak
hanya nilai kognitif yang dapat terlihat. Selain itu, nilai afektif siswa juga dapat
dilihat dengan cara mengamati karakter apa saja yang muncul selama kegiatan
praktikum. Namun, rubrik yang hanya dijelaskan dalam bentuk kalimat-kalimat
akan menghambat kerja observer dalam menilai kinerja siswa, karena observer
memerlukan waktu yang lebih lama untuk membaca dan memahami kalimatkalimat tersebut sehingga kebanyakan dari observer menilai tanpa memahami
kalimat itu terlebih dahulu. Oleh karena itu, sebaiknya rubrik dibuat secara
berbeda atau diinovasi tidak hanya dalam bentuk kalimat.
Rubrik dalam penelitian ini dibuat dengan cara diinovasi karena dijelaskan
dalam bentuk gambar-gambar dan tulisan untuk setiap aspek yang dinilai. Gambar
dibuat untuk lebih memudahkan observer dalam menilai karena dengan melihat
gambar tersebut maka observer dapat langsung menilai tanpa harus memahami
kalimat-kalimat yang panjang terlebih dahulu.
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti bertujuan untuk
menghasilkan rubrik performance assessment

“uji larutan garam dalam air”

melalui sebuah penelitian yang berjudul “INOVASI RUBRIK PERFORMANCE
ASSESSMENT PADA PRAKTIKUM MATERI HIDROLISIS GARAM SISWA
KELAS XI SMA NEGERI 7 SEMARANG”.

1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut.
1. Apakah inovasi rubrik performance assessment dapat digunakan sebagai
panduan penilaian kinerja siswa dalam kegiatan praktikum hidrolisis garam
“uji larutan garam dalam air”?
2. Apakah hasil belajar kognitif siswa pada materi praktikum hidrolisis garam
“uji larutan garam dalam air” setelah melakukan kegiatan praktikum dengan
dilengkapi rubrik performance assessment dapat mencapai ketuntasan
belajar?
3. Apa karakter siswa yang dapat dibangun selama kegiatan praktikum hidrolisis
garam “uji larutan garam dalam air”?

1.3

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. mengetahui apakah inovasi rubrik performance assessment yang telah dibuat
dapat digunakan sebagai panduan penilaian kinerja siswa dalam praktikum
hidrolisis garam “uji larutan garam dalam air”.
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2. mengetahui apakah hasil belajar kognitif siswa pada materi praktikum
hidrolisis garam “uji larutan garam dalam air” setelah melakukan kegiatan
praktikum hidrolisis garam dengan dilengkapi rubrik performance assessment
mencapai ketuntasan belajar.
3. mengetahui karakter siswa yang muncul selama kegiatan praktikum hidrolisis
garam “uji larutan garam dalam air”.

1.4

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis

dan manfaat yang bersifat praktis.
1.4.1

Manfaat Teoritis
Penelitian

ini

diharapkan

dapat

menambah

pengetahuan

tentang

pembelajaran praktikum kimia yang dilengkapi dengan rubrik performance
assessment yang dapat memudahkan guru dalam menilai kinerja (psikomotorik
siswa) sehingga memacu aktivitas siswa dalam penyerapan ilmu yang lebih baik
dan lebih bermakna demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang berintelektual
dan berkepribadian.
1.4.2

Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis sebagai berikut.

1. Manfaat bagi siswa dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar pada
mata pelajaran kimia. Serta mengenalkan rubrik performance assessment
sebagai sarana pedoman penilaian kinerja siswa dalam praktikum.
2. Manfaat bagi guru dapat dijadikan referensi untuk menyusun inovasi rubrik
performance assessment yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah
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pada proses pembelajaran khususnya pada kegiatan praktikum kimia karena
dapat memudahkan guru dalam melakukan penilaian.
3. Manfaat bagi sekolah dapat mengaplikasikan rubrik performance assessment
sebagai alternatif untuk menunjang efektivitas pembelajaran dan memberi
kesempatan pengembangan keterampilan guru.
4. Manfaat bagi peneliti dapat memperoleh pengalaman langsung dalam
membuat inovasi rubrik performance assessment dan meneliti pembelajaran
praktikum menggunakan rubrik performance assessment.

1.5

Penegasan Istilah
Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan

pengertian, istilah, atau konsep agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.
1.5.1

Inovasi
Inovasi (innovation) adalah suatu ide, barang, kejadian, metode, yang

dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau
sekelompok orang (masyarakat), baik itu berupa hasil invensi maupun diskoveri.
Inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu
masalah tertentu (Ibrahim, 1988: 40). Inovasi yang dilakukan dalam penelitian ini
adalah menghasilkan rubrik performance assessment yang dijelaskan dalam
bentuk gambar-gambar dan tulisan untuk setiap aspek yang dinilai. Gambar dibuat
untuk lebih memudahkan observer dalam menilai.
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1.5.2

Performance Assessment
Performance assessment merupakan salah satu bentuk asesmen otentik

yang memberdayakan variasi bentuk asesmen untuk menjangkau semua domain
target asesmen. Istilah asesmen performan sering dipertukarkan dengan asesmen
otentik. Asesmen kinerja tidak hanya mengukur hasil belajar, tetapi secara lebih
lengkap memberi informasi yang lebih jelas tentang proses pembelajaran.
Asesmen performan didasarkan pada kinerja siswa/pebelajar (seperti memaparkan
pengetahuan, menggunakan penalaran, mendemonstrasikan skill dan produk, serta
sikap/afektif) (Sudria & Siregar, 2009: 224). Performance Assessment yang
digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi yang digunakan untuk
menilai kinerja (psikomotorik) siswa ketika pembelajaran praktikum.
1.5.3

Rubrik Performance Assessment
Rubrik performance assessment merupakan panduan penskoran atau

penilaian untuk mengetahui kinerja siswa (psikomotorik) ketika pembelajaran
berlangsung. Rubrik sebagai kriteria dan alat penskoran, terdiri atas senarai dan
gradasi mutu. Senarai adalah daftar yang diwujudkan dengan dimensi-dimensi
kinerja, aspek-aspek atau konsep-konsep yang akan dinilai. Gradasi mutu mulai
dari tingkat yang paling sempurna sampai yang paling buruk (Zainul, 2001: 21).
Rubrik dibuat secara berbeda atau diinovasi tidak hanya dalam bentuk kalimat,
tetapi juga dilengkapi gambar untuk lebih memudahkan observer dalam menilai
karena dengan melihat gambar tersebut maka observer dapat langsung menilai
tanpa harus memahami kalimat-kalimat yang panjang terlebih dahulu.
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1.5.4

Praktikum
Praktikum adalah salah satu cara mengajar, dimana siswa melakukan

percobaan tentang sesuatu hal; mengamati prosesnya serta menuliskan hasil
percobaannya, kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan
dievaluasi oleh guru (Roestiyah, 2008: 80).
1.5.5

Materi Hidrolisis Garam
Menurut Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi,

materi hidrolisis garam merupakan materi yang diajarkan pada kelas XI IPA
semester genap. Standar Kompetensi untuk materi ini adalah memahami sifat-sifat
larutan asam-basa, metode pengukuran dan terapannya. Kompetensi dasarnya
adalah menentukan jenis garam yang mengalami hidrolisis dalam air dan pH
larutan garam tersebut. Materi praktikum yang terdapat dalam hidrolisis garam
adalah “Uji Larutan Garam dalam Air”.

BAB 2
KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1

Kajian Pustaka

2.1.1

Inovasi
Kata “innovation” (bahasa inggris) sering diterjemahkan segala hal yang

baru atau pembaharuan tetapi ada yang menjadikan kata innovation menjadi kata
Indonesia “inovasi”. Inovasi (innovation) adalah suatu ide, barang, kejadian,
metode, yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang
atau sekelompok orang (masyarakat), baik itu berupa hasil invensi maupun
diskoveri. Invensi adalah suatu penemuan sesuatu yang benar-benar baru,
sebelumnya belum ada, sedangkan diskoveri adalah suatu penemuan sesuatu yang
sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada tetapi belum diketahui
orang banyak. Inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk
memecahkan suatu masalah tertentu (Ibrahim, 1988: 40).
Menurut Ibrahim (1988: 40-41) ada beberapa definisi inovasi yang dibuat
para ahli sebagai berikut.
1. La Piere, inovasi adalah suatu ide untuk mencapai tujuan tertentu melalui
cara baru atau sarana baru.
2. Huberman, inovasi adalah….pemilihan, penyusunan, pemanfaatan kreatif
sumber daya manusia dan materi dengan cara baru yang unik sehingga akan
menghasilkan pencapaian yang lebih tinggi dari tujuan dan sasaran semula.
10
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3. M. Roger, Inovasi adalah suatu ide, praktek, atau objek yang dirasa sebagai
sesuatu yang baru oleh individu atau kelompok dalam penggunaannya. Sifat
baru yang terasa mengenai ide tersebut akan menentukan reaksi setelahnya.
Jika ide tampaknya baru untuk individu atau kelompok, itu merupakan sebuah
inovasi.
Berdasarkan beberapa definisi inovasi yang dibuat para ahli tersebut, dapat
diketahui bahwa tidak terjadi perbedaan yang mendasar tentang pengertian inovasi
antara satu dengan yang lain. Semua definisi tersebut menyatakan bahwa inovasi
adalah suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, dan barang-barang buatan
manusia yang diamati atau dirasakan sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau
kelompok orang (masyarakat) yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu
atau untuk memecahkan masalah.
2.1.2

Performance Assessment
Performance Assessment merupakan penilaian yang dilakukan dengan

mengamati kegiatan siswa dalam melakukan sesuatu. Siswa diharuskan
mempertunjukkan kerja, bukan menjawab atau memilih jawaban dari sederetan
kemungkinan jawaban yang sudah tersedia (Zainul, 2001: 8).
Performance assessment merupakan salah satu bentuk asesmen otentik
yang memberdayakan variasi bentuk asesmen untuk menjangkau semua domain
target asesmen. Asesmen ini tidak hanya mengukur hasil belajar, tetapi secara
lebih lengkap memberi informasi yang lebih jelas tentang proses pembelajaran.
Performance assessment didasarkan pada unjuk kerja siswa/pebelajar (seperti

12

memaparkan pengetahuan, menggunakan penalaran, mendemonstrasikan skill dan
produk, dan sikap/afektif) (Sudria & Siregar, 2009: 224).
Pentingnya asesmen menurut Adiguzel (2011: 217), meningkatnya
penggunaan asesmen seiring dengan kepentingan untuk mengetahui dan
meningkatkan kemajuan akademik siswa. Hal ini telah lama dikenal oleh para
pendidik dan pembuat kebijakan pendidikan, dan menjadi semakin penting.
Performance assessment dilaksanakan dengan menggunakan tugas (task)
dan rubrik. Tugas dapat berupa tugas perorangan maupun kelompok. Tugas
dirancang sedemikian rupa sesuai tujuan pembelajaran, sehingga pebelajar
melakukan unjuk kemampuan atau keterampilan yang menjadi target asesmen
dalam pembelajaran (Sudria & Siregar, 2009: 224). Sedangkan rubrik merupakan
panduan untuk memberi skor yang jelas dan disepakati oleh guru dan siswa
(Zainul, 2001: 11). Rubrik digunakan sebagai acuan pengamatan dan kriteria
pemberian nilai/skor kemampuan yang ditunjukkan oleh siswa/pebelajar.
Penggunaan rubrik akan mengurangi subjektivitas dalam melakukan penilaian
(Sudria & Siregar, 2009: 224).
2.1.3

Rubrik Performance Assessment
Rubrik performance assessment merupakan panduan penskoran atau

penilaian yang digunakan untuk mengetahui kinerja siswa (psikomotorik) ketika
pembelajaran. Rubrik sebagai kriteria dan alat penskoran, terdiri atas senarai dan
gradasi mutu. Senarai adalah daftar yang diwujudkan dengan dimensi-dimensi
kinerja, aspek-aspek atau konsep-konsep yang akan dinilai. Gradasi mutu mulai
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dari tingkat yang paling sempurna sampai dengan tingkat yang paling buruk
(Zainul, 2001: 21).
Rubrik biasanya dibuat dalam bentuk tabel, yaitu baris yang berisi kriteria
dan kolom yang berisi mutu. Kriteria dinyatakan secara garis besar, kemudian
dirinci menjadi komponen-komponen penting. Atau dapat pula komponenkomponen ditulis langsung tanpa dikelompokkan dalam garis besar. Rubrik dapat
bersifat menyeluruh (cakupan luas) atau bersifat khusus (hanya berlaku untuk
suatu topik tertentu dalam suatu mata pelajaran tertentu) (Zainul, 2001: 22-23).
Sedangkan mutu dapat berupa penilaian subjektif dinyatakan secara deskripsi
(deskriptive), seperti sempurna, sangat baik, baik, kurang, kurang sekali. Selain itu
dapat pula dinyatakan dengan angka (numeric) misalnya 5, 4, 3, 2, dan 1. Atau
kombinasi dari keduanya, deskripsi maupun angka (Zainul, 2001: 24-25).
Chicago Public Schools (Zainul, 2001: 25) menjelaskan beberapa hal yang
berhubungan dengan rubrik sebagai berikut:
1. Setiap butir kriteria pada skala harus didefinisikan dengan jelas. Akibatnya
semakin banyak skala yang digunakan akan semakin banyak pula pekerjaan
mendefinisikan butir kinerja yang harus dilakukan.
2. Semakin panjang skala yang digunakan, akan semakin sukar pula tercapainya
kesepakatan antar penilai atau rater.
3. Skala yang pendek juga berakibat sulitnya mengidentifikasi perbedaan yang
kecil antar kinerja atau hasil kerja.
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Contoh rubrik performance assessment dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan
Tabel 2.2.
Tabel 2.1 Rubrik Keterampilan Dasar Praktikum Kimia
No Skor
Butir Aspek Keterampilan dan Gradasi Kualitas Performan
I. Keterampilan dasar praktikum Kimia
Mengambil cairan/larutan persiapan bersama dengan pipet
5
Menuangkan atau mengambil cairan dengan satu pipet yang telah
disiapkan untuk cairan tersebut, jumlah secukupnya, tidak
mengembalikan cairan yang sudah diambil ke dalam wadah
bersama
4
Menuangkan atau mengambil cairan dengan pipet lain yang bersih
atau volume sedikit berlebih, sementara dua aspek lain di atas
dilakukan dengan benar
3
Menuangkan atau mengambil cairan dengan pipet lain yang bersih
dan volume sedikit berlebih, sementara dua aspek lain di atas
dilakukan dengan benar
2
Cairan yg sudah dituangkan/diambil dikembalikan lagi ke dalam
wadah bersama
1
Mengambil dengan pipet kotor atau alat kotor
*Sumber: Sudria & Siregar (2009: 229)
Tabel 2.2 Rubrik Performance Assessment dalam Praktikum Kimia
No. Aspek yang dinilai
1.
Cara menggunakan
kertas lakmus dan
larutan indikator

Skor
1
2
3
4
5

*Sumber: Sari (2010: 7)

Kriteria
Bila 4 kriteria dari point 5 tidak
dipenuhi
Bila 3 kriteria dari point 5 tidak
dipenuhi
Bila 2 kriteria dari point 5 tidak
dipenuhi
Bila 1 kriteria dari point 5 tidak
dipenuhi
Menggunakan kertas lakmus sesuai
dengan prosedur percobaan
Mengamati perubahan yang terjadi
pada kertas lakmus yang telah
dicelupkan pada larutan sampel
Menggunaka larutan indikator sesuai
dengan prosedur percobaan
Mengamati perubahan warna larutan
indikator dalam larutan sampel
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Beberapa contoh rubrik tersebut dapat digunakan untuk memudahkan
dalam penilaian kinerja siswa. Rubrik dibuat dalam bentuk tabel, terdiri atas
aspek-aspek yang dinilai dan gradasi mutu berupa rentang skor 1-5 yang
dijelaskan dalam kalimat-kalimat. Rubrik yang telah diupayakan untuk disusun
dengan sebaik-baiknya, harus tetap disadari bahwa tidak mungkin rubrik yang
tersusun itu merupakan sesuatu yang sempurna.
Rubrik yang hanya dijelaskan dalam bentuk kalimat-kalimat akan
menghambat kerja observer dalam menilai kinerja siswa, karena observer
memerlukan waktu yang lebih lama untuk membaca dan memahami kalimatkalimat tersebut sehingga kebanyakan dari observer menilai tanpa memahami
kalimat itu terlebih dahulu. Oleh karena itu, sebaiknya rubrik dibuat secara
berbeda atau diinovasi tidak hanya dalam bentuk kalimat.
Menurut Kishbaugh, dkk (2012: 5), rubrik yang telah diinovasi atau
disusun secara berbeda dapat digunakan untuk menunjukkan kompetensi atau sub
keterampilan. Rubrik menjadi lebih mudah dipahami oleh siswa dan lebih
memudahkan penilai dalam melakukan penilaian. Berdasarkan penjelasan di atas,
maka dalam penelitian ini dibuat rubrik yang diinovasi untuk memudahkan
penilaian seperti pada Tabel 2.3.
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Tabel 2.3 Rubrik Performance Assessment pada Praktikum Hidrolisis
GaramAspek yang dinilai
No
Gradasi tingkat ketercapaian
1
KETERAMPILAN MELAKUKAN PERCOBAAN
Keterampilan
4. Siswa mampu mengambil
mengambil larutan
larutan kerja 10 mL
kerja dengan
dengan benar dan tepat.
menggunakan pipet
Seperti pada gambar (a) :
volume
pipet
volume
dalam
keadaan tegak dimasukkan
ke dalam gelas kimia
sampai setengah larutan
kemudian memipet larutan
tersebut.
(a)

(b)

(c)

(d)
*Sumber: Peneliti (2013)

3. Siswa mampu mengambil
larutan kerja dengan benar
namun kurang tepat.
Seperti pada gambar (b) :
pipet volume dalam
keadaan tegak dimasukkan
ke dalam gelas kimia tetapi
tidak sampai setengah
larutan kemudian memipet
larutan tersebut
2. Siswa mampu mengambil
larutan kerja kurang benar
dan kurang tepat.
Seperti pada gambar (c) :
pipet volume dalam
keadaan tegak dimasukkan
ke dalam gelas kimia
sampai menyentuh bagian
dinding gelas kimia
kemudian memipet larutan
tersebut
1. Siswa tidak mampu
mengambil larutan kerja.
Seperti pada gambar (d) :
pipet volume dalam
keadaan tegak dimasukkan
ke dalam gelas kimia tidak
sampai menyentuh larutan
yang ada di dalam gelas
kimia.
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Rubrik dalam penelitian ini dibuat dengan cara diinovasi karena dijelaskan
dalam bentuk gambar-gambar dan tulisan untuk setiap aspek yang dinilai. Gambar
dibuat untuk lebih memudahkan observer dalam menilai karena dengan melihat
gambar tersebut maka observer dapat langsung menilai tanpa harus memahami
kalimat-kalimat yang panjang terlebih dahulu.
2.1.4

Praktikum
Praktikum adalah salah satu cara mengajar, dimana siswa melakukan

percobaan tentang sesuatu hal; mengamati prosesnya serta menuliskan hasil
percobaannya, kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan
dievaluasi oleh guru (Roestiyah, 2008: 80). Praktikum dilakukan dengan tujuan
untuk membangkitkan motivasi belajar siswa, menunjang materi yang dipelajari,
sebagai wahana belajar pendekatan ilmiah dan untuk mengembangkan
keterampilan dasar (Rustaman, 2005: 136-137).
Kegiatan praktikum membuat siswa mengalami sendiri sehingga
pembelajaran menjadi bermakna (Djamarah, 2006: 43). Kegiatan praktikum dapat
digunakan

untuk

mengembangkan

keterampilan

dasar.

Keterampilan

dikembangkan melalui latihan-latihan menggunakan alat, mengobservasi,
mengukur dan kegiatan lainnya (Rustaman, 2005: 137).
Menurut Roestiyah (2008: 82) praktikum memiliki kelebihan diantaranya:
1. Siswa terlatih menggunakan metode ilmiah dalam menghadapi segala
masalah, sehingga tidak mudah percaya pada sesuatu yang belum pasti
kebenarannya.
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2. Siswa lebih aktif berfikir dan berbuat, sehingga dalam proses pembelajaran
siswa menjadi lebih aktif belajar sendiri dengan bimbingan guru.
3. Siswa memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan
alat-alat percobaan.
4. Siswa dapat membuktikan sendiri kebenaran suatu teori yang telah mereka
pelajari.
2.1.5

Validitas Konstrak
Validitas rubrik performance asssessment dan lembar pengamatan

menggunakan validitas konstrak atau construct validity, untuk menguji construct
validity digunakan pendapat ahli (judgment expert). Isi instrumen rubrik dan
lembar pengamatan disesuaikan dengan mata pelajaran yang diajarkan, kemudian
dikonsultasikan dengan ahli. Para ahli diminta pendapatnya tentang instrumen
yang telah disusun. Para ahli akan memberi keputusan instrumen dapat digunakan
tanpa perbaikan, ada perbaikan, dan mungkin dirombak total (Sugiyono, 2010:
182). Para ahli dalam penelitian ini adalah dosen pembimbing I, dosen
pembimbing II, dan dosen validator.
2.1.6

Koefisien Generalisabilitas
Teori koefisien generalisabilitas ini untuk mengetahui kestabilan dan

kesepahaman penilai pada waktu mengobservasi kinerja siswa selama praktikum.
Teori ini mempunyai beberapa keunggulan dibanding teori tes klasik untuk
estimasi reliabilitas instrumen diantaranya: (1) memperhatikan kesalahan
pengukuran yang menyeluruh secara simultan; (2) memperhatikan efek kesalahan
pengukuran karena interaksi antar komponen; (3) mengestimasi koefisien
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keandalan dengan menentukan rasio antara varians persons yang sebenarnya dan
varians persons teramati (Susilaningsih, 2011: 64-65).
Cara menentukan koefisien generalisabilitas yang dikembangkan oleh
Thorndike dalam Susilaningsih (2011: 65) dengan rumus sebagai berikut:
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P = siswa
Q = materi praktikum
R = penilai
Jika harga r ≤ 0,20 maka reliabilitas tergolong sangat rendah. Jika 0,20< r
≤ 0,40 maka reliabilitas tergolong rendah. Jika 0,40< r ≤ ,60 maka reliabilitas
tergolong sedang. Jika 0,60< r ≤ 0,80 maka reliabilitas tergolong tinggi. Jika
0,80< r ≤ 1,00 maka reliabilitas tergolong sangat tinggi.
2.1.7

Research and Development (R&D)
Research and Development (R&D) atau penelitian dan pengembangan

adalah metode penelitian untuk menghasilkan produk dan menguji keefektivan
produk tersebut (Sugiyono, 2010: 407). Penelitian pengembangan meliputi tiga
langkah utama yaitu: analisis kebutuhan, perancangan dan pengembangan rubrik,
dan validasi serta reliabilitas perangkat asesmen yang meliputi uji coba, revisi dan
validasi perangkat rubrik (Sudrajat, dkk, 2011: 3). Langkah penelitian dan
pengembangan (R&D) dapat dilihat pada Gambar 2.1 (Sugiyono, 2010: 409).
Mengidentifikasi Potensi
dan Masalah

Pengumpulan Data

Uji Coba Skala Kecil

Revisi Produk

Revisi Produk

Uji Pemakaian Skala
Besar

Mendesain Produk

Validasi Produk

Revisi Produk

Produk Telah Teruji

Gambar 2.1 Langkah-Langkah Penelitian R & D
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Langkah-langkah penelitian dan pengembangan tersebut dapat dijelaskan
menjadi 4 tahap seperti berikut.
1. Define, yaitu identifikasi potensi dan masalah dan pengumpulan data.
2. Design, yaitu mendesain produk, validasi produk, revisi produk, dan uji coba
skala kecil.
3. Development, yaitu revisi produk berdasarkan hasil uji coba dalam skala
kecil, uji pemakaian skala besar, dan revisi produk.
4. Implementation, yaitu produk telah teruji.
Penelitian dan pengembangan dalam penelitian ini telah dimodifikasi dari
Sugiyono (2010: 409) yang dijelaskan seperti berikut.
1. Tahap identifikasi potensi dan masalah.
2. Tahap pengumpulan data.
3. Tahap mendesain produk yang meliputi kisi-kisi rubrik performance
assessment, rubrik performance assessment, lembar observasi.
4. Tahap validasi rubrik performance assessment oleh para ahli.
5. Tahap revisi rubrik performance assessment berdasarkan masukan para ahli.
6. Tahap uji coba rubrik performance assessment dalam skala kecil.
7. Tahap revisi rubrik berdasakan hasil yang diperoleh dari uji coba skala kecil..
8. Tahap uji pemakaian rubrik performance assessment skala besar.
9. Tahap revisi rubrik performance assessment apabila masih diperlukan.
10. Rubrik performance assessment telah teruji.
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2.1.8

Hidrolisis Garam

2.1.8.1 Konsep Hidrolisis Garam
Hidrolisis garam adalah peristiwa reaksi garam dengan air dan
menghasilkan asam atau basanya (Supardi & Luhbandjono, 2008: 14). Hidrolisis
garam hanya terjadi jika salah satu atau kedua komponen penyusun garam
tersebut berupa asam lemah dan atau basa lemah. Sebagai elektrolit, garam akan
terionisasi dalam larutannya menghasilkan kation dan anion. Kation dan anion
yang dapat mengalami reaksi hidrolisis adalah kation dan anion garam yang
termasuk elektrolit lemah. Kedua ion inilah yang akan menentukan sifat dari suatu
garam jika dilarutkan dalam air (Purba, 2006: 169).
2.1.8.2 Jenis Garam
2.1.8.2.1 Garam dari Asam Kuat dengan Basa Kuat
Garam yang terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat tidak mengalami
hidrolisis dalam air karena kation dan anion garam berasal dari elektrolit kuat.
Garam ini terionisasi secara sempurna (α = 1), sehingga menghasilkan anion dari
asam kuat dan kation dari basa kuatnya. Contoh garam ini adalah NaCl.
Perhatikan reaksi berikut:

Dengan kata lain, ion-ion yang terbentuk dari ionisasi garam NaCl tidak dapat
bereaksi dengan air.
Na+ ataupun Cl- keduanya tidak bereaksi dengan air sehingga tidak ada ion
H+ atau OH- yang dihasilkan menyebabkan konsentrasi ion H+ dan OH- di dalam
air berbanding lurus dengan asam atau basa yang terlarut (Supardi &

23

Luhbandjono, 2008: 10). Sifat keasaman atau kebasaan larutan sangat ditentukan
oleh keberadaan pelarut yaitu H2O, dan telah kita ketahui bahwa dalam
kesetimbangan air, [OH-] = [H+] = 10-7, oleh karena itu pH larutan garam asam
kuat-basa kuat dalam air adalah 7 atau netral.
2.1.8.2.2 Garam dari Asam Kuat dengan Basa Lemah
Garam yang terbentuk dari asam kuat dengan basa lemah mengalami
hidrolisis sebagian (parsial) dalam air. Garam ini mengandung kation basa yang
mengalami hidrolisis. Larutan garam ini bersifat asam, pH <7.
Contoh: NH4Cl, NH4 Br, Al2(SO4)3 .
Perhatikan reaksi-reaksi berikut:

Pada reaksi tersebut dapat diketahui bahwa hidrolisis hanya terjadi pada kationnya
(Supardi & Luhbandjono, 2008: 14). Ion H+ yang dihasilkan menyebabkan
konsentrasi ion H+ di dalam air lebih banyak daripada konsentrasi OH-, sehingga
larutan garam bersifat asam (Sutresna, 2007: 263-264).
2.1.8.2.3 Garam dari Asam Lemah dengan Basa Kuat
Garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat mengalami
hidrolisis parsial dalam air. Garam ini mengandung anion asam yang mengalami
hidrolisis. Larutan garam ini bersifat basa (pH > 7).
Contoh: CH3COONa, NaHSO4, CH3COOK, HCOOK, CH3COOBa
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Perhatikan reaksi-reaksi berikut:

Pada reaksi tersebut dapat diketahui bahwa hidrolisis hanya terjadi pada anionnya
(Supardi & Luhbandjono, 2008: 14). Ion OH- yang dihasilkan berlebih
menyebabkan larutan garam bersifat basa. Ion Na+ yang berasal dari basa kuat
tidak bereaksi dengan air, artinya tidak terhidrolisis. Hidrolisis yang terjadi pada
anion saja atau kation saja disebut hidrolisis parsial (hidrolisis sebagian)
(Rosenberg, 1989: 216).
2.1.8.2.4 Garam dari Asam Lemah dengan Basa Lemah
Asam lemah dengan basa lemah membentuk garam yang terhidrolisis total
(sempurna) dalam air. Kation maupun anion dapat terhidrolisis dalam air.
Contoh : CH3COONH4, HCOONH4
Perhatikan reaksi hidrolisis berikut:

Reaksi tersebut mengalami hidrolisis sempurna baik kation maupun
anionnya (Supardi & Luhbandjono, 2008: 14). Pada hasil reaksi terdapat OH- dan
H+. Jadi, garam ini mungkin bersifat bersifat asam, basa, maupun netral. Hal ini
bergantung pada perbandingan kekuatan kation terhadap anion dalam reaksi
dengan air. Sifat larutan bergantung pada kekuatan relatif asam dan basa
penyusunnya. Jika harga Ka lebih besar dari Kb, ion H+ yang dihasilkan lebih
banyak, begitu pula sebaliknya (Sutresna, 2007: 264-265).
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2.1.8.3 Praktikum Hidrolisis Garam
Dalam penelitian ini, dilakukan pembelajaran praktikum hidrolisis garam
yaitu “Uji larutan garam dalam air”. Penilaian dalam pembelajaran praktikum ini
menggunakan

performance

assessment

yang

dilengkapi

dengan

rubrik

performance assessment sebagai panduan penilaian kinerja siswa.
2.1.9

Penelitian Terkait
Penelitian yang terkait antara lain penelitian yang dilakukan oleh Sudria &

Sya‟aban (2008) meneliti tentang pengembangan rubrik asesmen performan
keterampilan dasar kimia dalam perkuliahan kimia dasar. Hasil penelitian tersebut
ditemukan bahwa rubrik yang valid dan reliabel sudah tersedia, implementasi
penggunaan penggalan-penggalan rubrik sesuai dengan judul praktikum dapat
dilakukan. Penerapan rubrik hanya selama proses

dalam rangka pembinaan

keterampilan sudah cukup memadai. Identifikasi keterampilan dasar kimia yang
sangat dasar dan esensial sebagai sasaran asesmen mendapat apresiasi yang baik
dari para ahli maupun mahasiswa yang mengikuti kuliah Kimia Dasar.
Sudria & Siregar (2009) juga meneliti tentang pengembangan rubrik
penilaian keterampilan dasar praktikum dan mengajar kimia pada jurusan
pendidikan kimia. Kedua peneliti tersebut berhasil mengembangkan rubrik
penilaian keterampilan dasar praktikum kimia dan keterampilan dasar mengajar
yang mana dimensi-dimensi keterampilan ditetapkan berdasarkan jastifikasi
stakeholders (penyelenggara, mahasiswa, dan pengguna/guru Kima Di SMA dan
Sejumlah guru IPA SMP) yang ditetapkan berdasaran signifikansi dominansi
respon pengakuan kebutuhan dan kesamaan respon dari pihak-pihak stake

26

holders. Tiga jenis rubrik berhasil dikembangkan, yaitu (1) rubrik spesifik tentang
keterampilan dasar Praktikum Kimia, (2) rubrik spesifik tentang keterampilan
dasar mengajar yang meliputi delapan kelompok keterampilan dasar mengajar
untuk perkuliahan Pengajaran Mikro, dan (3) rubrik umum untuk keterampilan
dasar mengajar untuk digunakan dalam praktek mengajar di sekolah (PPL).
Rubrik penilaian keterampilan dasar biasanya dibuat secara spesifik untuk
membangun keterampilan dasar umum tersebut terlebih dahulu, sehingga lebih
menjamin ketepatan penilaian sasaran sebagai syarat penilaian kualitas.
2.1.10 Kerangka Berpikir
Kegiatan praktikum di laboratorium dilakukan agar siswa lebih memahami
teori atau materi yang telah dipelajari dan mengembangkan keterampilan kinerja
siswa. Masalah yang selama ini terjadi adalah siswa masih belum mampu
melakukan praktikum secara mandiri dan siswa kurang memahami apa yang
sebenarnya mereka lakukan dalam kegiatan praktikum.
Siswa pada kelas laboratorium yang demikian hanya mengembangkan
kemampuan kognitif saja, mereka tidak terpacu untuk mengembangkan aspek
yang lain. Aspek selain kognitif tidak sering diukur dan diperhatikan karena guru
tidak memiliki rubrik performance assessment sehingga guru kesulitan dalam
melakukan penilaian. Kegiatan praktikum di laboratorium hendaknya tidak hanya
mengukur segi kognitif saja, akan tetapi juga segi kinerja (psikomotorik) dan
sikap (afektif).
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Kehadiran rubrik performance assessment dalam kegiatan praktikum
mempunyai arti penting karena dapat digunakan sebagai acuan pengamatan dan
kriteria pemberian nilai

kemampuan

yang ditunjukkan siswa.

Dengan

menggunakan rubrik performance assessment, guru lebih mudah menilai
psikomotorik siswa sehingga tidak hanya nilai kognitif yang dapat terlihat. Selain
itu, nilai afektif siswa juga dapat dilihat dari karakter yang muncul selama
kegiatan praktikum. Rubrik penilaian yang akan digunakan disosialisasikan
terlebih dahulu kepada siswa untuk membangun persamaan persepsi aspek-aspek
sasaran pembinaan keterampilan. Keterbukaan kriteria sasaran penilaian sangat
penting dalam pembinaan keterampilan kinerja siswa secara efektif dan efisien.
Paradigma penelitian Inovasi Rubrik Performance Assessment pada Praktikum
Materi Hidrolisis Garam disajikan dalam Gambar 2.2.
Kesulitan menilai psikomotorik (keterampilan kinerja)
siswa dalam praktikum
Tidak memiliki rubrik performance assessment
siswa dalam praktikum
Rubrik performance assessment yang telah diinovasi &
disosialisasikan kepada siswa

Sebagai panduan dalam penilaian keterampilan kinerja siswa & kinerja
siswa dapat terukur
Hasil belajar

Psikomotorik

Kognitif

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

Afektif
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2.2

Hipotesis
Hipotesis dijadikan dasar berpijak bagi peneliti sebagai jawaban sementara

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah
dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2010: 96). Setelah
dilakukan praktikum dengan dilengkapi rubrik performance assessment sebagai
panduan dalam menilai kinerja (psikomotorik) siswa, maka hipotesis yang
diajukan adalah hasil belajar kognitif siswa pada materi praktikum hidrolisis
garam setelah melakukan kegiatan praktikum “uji larutan garam dalam air” yang
dilengkapi dengan rubrik performance assessment mencapai ketuntasan belajar.

BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1

Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 7 Semarang yang beralamat di

Jalan Untung Suropati, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota
Semarang. Secara rinci pelaksanaan penelitian disajikan pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1 Pelaksanaan Penelitian
No
1

Waktu Penelitian
Desember 2012
Desember 2012 − Januari
2
2013
3
Februari 2013
4
Maret 2013
5
Maret – April 2013
6
Maret – April 2013
7
Mei – Juni 2013
*Sumber : Data peneliti, 2013

3.2

Pelaksanaan Penelitian
Identifikasi/orientasi masalah
Pembuatan proposal penelitian
dan Pembuatan instrumen penelitian
Pelaksanaan validasi oleh dosen
Pelaksanaan uji coba skala kecil
Pelaksanaan uji pemakaian skala besar
Pengolahan data
Penyusunan laporan penelitian

Tenaga Penelitian
Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa orang untuk membantu

pelaksanaan penelitian. Tenaga yang dibutuhkan meliputi 4 orang mahasiswa
kimia semester 8 yang bertugas sebagai observer.
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3.3

Rancangan Penelitian
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dan

pengembangan (Research and Development) yang telah dimodifikasi. Metode
penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian untuk menghasilkan
produk dan menguji keefektivan produk tersebut (Sugiyono, 2010: 407).
Langkah penelitian dan pengembangan (R&D) rubrik performance
assessment dalam penelitian ini telah dimodifikasi dari Sugiyono (2010: 409),
dapat dijelaskan lebih rinci dalam Gambar 3.1
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Define

Analisis kinerja siswa rendah
Studi literatur mengenai:
1. Pembelajaran praktikum tidak memiliki rubrik
performance assessment
2. Kesulitan dalam menilai psikomotorik siswa
3. Lebih mengutamakan nilai kognitif siswa
4. Karakter siswa belum terlihat
5.

Design

Pembuatan instrumen penilaian praktikum

Lembar observasi

Rubrik performance
assessment
Validitas Konstrak

Angket

Uji coba skala kecil penggunaan rubrik
dalam praktikum hidrolisis

Lembar
observasi
& rubrik

Koefisien Generalisabilitas

Penyempurnaan instrumen

Development

Lembar
observasi
& rubrik

Revisi Rubrik

Uji pemakaian penggunaan rubrik dalam praktikum
hidrolisis

Angket

Koefisien Generalisabilitas
Revisi Rubrik

Implementation

Rubrik performance assessment telah teruji

Gambar 3.1 Rancangan Penelitian R&D Inovasi Rubrik Performance Assessment
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3.4

Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada

tahap R&D Sugiyono (2010: 409-426) yang dapat dijabarkan sebagai berikut.
3.4.1

Mengidentifikasi Potensi dan Masalah
Potensi dan masalah dari penelitian ini diperoleh dari hasil observasi di

SMA Negeri 7 Semarang. Potensi yang dimaksud adalah sekolah memiliki sarana
dan prasarana yang mendukung untuk dapat mengoptimalkan pembelajaran
praktikum. Sedangkan masalah yang dimaksud adalah guru kesulitan dalam
menilai kinerja siswa atau kemampuan psikomotorik siswa dalam pelaksanaan
pembelajaran praktikum karena belum memiliki rubrik performance assessment.
Guru hanya menilai hasil belajar berdasarkan aspek kognitif siswa.
3.4.2 Pengumpulan Data
Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi keterampilan
siswa dalam melaksanakan praktikum, nilai kognitif siswa, sikap afektif siswa,
tanggapan siswa dan tanggapan guru terhadap penggunaan rubrik. Instrumen yang
disusun meliputi rubrik performance assessment, lembar validasi rubrik, lembar
observasi performance assessment, angket tanggapan, soal tes, dan angket refleksi
diri. Data selengkapnya mengenai data dan instrumen penelitian disajikan pada
Tabel 3.2.
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Tabel 3.2 Validitas Instrumen
Instrumen
Lembar
validasi
rubrik
performance
assessment

Data yang dikumpulkan
Kualitas rubrik
performance assessment

Teknik validasi
Construct validity oleh dosen
pembimbing

Lembar
observasi&
rubrik
performance
assessment

Kinerja siswa selama
pembelajaran praktikum

Construct validity oleh ahli
assessment dan dosen
pembimbing sebagai validator,
serta validitas empiris melalui uji
coba di lapangan

Soal tes hasil
belajar

Hasil belajar siswa

Content validity oleh dosen
pembimbing dan guru mitra; serta
validitas butir soal melalui uji
coba di lapangan

Angket
(refleksi diri)

Sikap afektif siswa selama
pembelajaran

Content validity oleh dosen
pembimbing dan guru mitra

Angket

Tanggapan siswa

Content validity oleh dosen
pembimbing

Angket

Tanggapan guru

Content validity oleh dosen
pembimbing

*Sumber : Data peneliti, 2013
3.4.3 Mendesain Rubrik Performance Assessment
Tahap ini produk berupa rubrik performance assessment materi praktikum
hidrolisis garam “uji larutan garam dalam air” dirancang dan disesuaikan dengan
kondisi sekolah. Rubrik terdiri atas dimensi kinerja yang dinilai dalam bentuk
gambar-gambar serta mutu dalam bentuk kombinasi antara deskripsi dan angka.
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3.4.4 Validasi Rubrik Performance Assessment
Setelah rubrik performance assessment selesai dibuat kemudian divalidasi
oleh ahli. Ahli yang dimaksud meliputi ahli assessment dan dosen pembimbing
yang keduanya merupakan dosen jurusan Kimia UNNES.
3.4.5 Revisi Rubrik Performance Assessment
Kekurangan produk dapat diketahui setelah rubrik divalidasi. Revisi
terhadap rubrik performance assessment dilakukan berdasarkan tanggapan dan
masukan dari validator. Jika rubrik masih kurang sempurna maka harus
disempurnakan agar dihasilkan rubrik performance assessment yang lebih baik.
3.4.6 Uji Coba Skala Kecil
Rubrik performance assessment yang telah dikembangkan kemudian
diujicobakan pada satu kelompok kecil berjumlah 10 siswa. Hasil uji coba
dimaksudkan

untuk

mengetahui

keterlaksanaan

penggunaan

rubrik

dan

mendapatkan masukan dari hasil pengamatan guna memperbaiki kekurangankekurangan pada seluruh komponen dan pelaksanaaan pembelajaran (Listyawati,
2012: 71).
Uji coba dilakukan pada siswa yang telah mendapatkan materi hidrolisis.
Pengamatan dilakukan untuk mengetahui keterterapan rubrik performance
assessment dan kesesuaian dengan kebutuhan siswa. Tahap ini responden
diberikan perlakuan berupa pembelajaran praktikum dengan menggunakan rubrik
performance assessment yang telah disosialisasikan (diberitahukan) kepada
responden sebelum melaksanakan praktikum dan observer mengisi lembar
observasi performance assessment dengan panduan rubrik performance
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assessment, kemudian dianalisis menggunakan koefisien generalisabilitas untuk
mengetahui keefektivan rubrik.
3.4.7

Revisi Rubrik Performance Assessment
Tahap

ini

rubrik

performance

assessment

direvisi

dengan

mempertimbangkan hasil pada tahap uji coba skala kecil untuk mengetahui
keterterapan rubrik performance assessment. Revisi terhadap rubrik performance
assessment dilakukan berdasarkan data empiris dari uji coba di lapangan yang
telah dianalisis.
3.4.8

Uji Pemakaian
Tahap uji pemakaian, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik

purposive sampling yakni pengambilan sampel dengan tujuan tertentu dan
pertimbangan-pertimbangan dari guru pengampu. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMA Negeri 7 Semarang yang terdiri atas 5
kelas. Sampel dalam penelitian sebanyak 2 kelas, yaitu kelas XI IPA 3 dan XI IPA
4 dimana guru yang mengajar kimia pada kedua kelas tersebut adalah sama.
Responden diberikan perlakuan berupa praktikum dengan menggunakan
rubrik performance assessment yang telah direvisi berdasarkan hasil pada uji coba
sebelumnya. Rubrik disosialisasikan (diberitahukan) terlebih dahulu kepada
responden sebelum melakukan praktikum. Observer mengisi lembar observasi
performance assessment dengan panduan rubrik performance assessment,
kemudian dianalisis menggunakan koefisien generalisabilitas untuk mengetahui
keefektivan rubrik, sehingga kinerja siswa (aspek psikomotorik) yang didapatkan
dalam praktikum hidrolisis garam dapat teramati dan terukur.
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Hasil belajar dalam penelitian ini diambil dari aspek kognitif, afektif, dan
psikomotorik. Aspek psikomotorik didapatkan dari pengamatan kinerja siswa
dalam praktikum hidrolisis garam. Aspek psikomotorik (kinerja siswa) yang
dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Kegiatan persiapan praktikum (menyiapkan alat praktikum, menyiapkan
larutan kerja, dan menyiapkan format laporan).

2.

Keterampilan melakukan percobaan (keterampilan mengambil larutan
kerja dengan menggunakan pipet volume, mengamati volume larutan kerja
pada pipet volume, mengeluarkan larutan kerja dari pipet volume ke
tabung reaksi, menyelupkan kertas lakmus ke dalam tabung reaksi,
mengelompokkan sifat larutan hasil uji praktikum, menafsirkan pH larutan
kerja, dan mengelompokkan jenis larutan kerja).

3.

Membuat laporan sementara.

4.

Kegiatan setelah praktikum (menuang sisa larutan kerja ke tempat yang
disediakan, kebersihan alat dan tempat praktikum, dan mengembalikan
alat- alat yang sudah dibersihkan).
Hasil belajar kognitif didapatkan dari tes hasil belajar (postest) materi

praktikum hidrolisis garam. Desain penelitian ini menggunakan one group
pretest-postest design. Desain penelitian tersebut dapat ditunjukkan sebagai
berikut (Sugiyono, 2010: 415):
Tabel 3.3 One Group Pretest-Postest Design
Kelompok
I
II

Pretes
O1
O1

Perlakuan
X
X

Postes
O2
O2
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Keterangan:
I

= kelas uji pemakaian 1 (XI IPA 3)

II

= kelas uji pemakaian 2 (XI IPA 4)

O1

= nilai pretes kelas sebelum diberi perlakuan

O2

= nilai postes kelas setelah diberi perlakuan

X

= Perlakuan (praktikum yang menggunakan lembar observasi dengan
dilengkapi inovasi rubrik performance assessment)
Pengaruh perlakuan dilihat pada skor kognitif O2 pada tiap kelas, yaitu

kelas I dan kelas II. Skor kognitif yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui
pengaruh pembelajaran praktikum menggunakan inovasi rubrik performance
assessment.
Hasil belajar juga diambil dari aspek afektif yang didapatkan dari angket
refleksi diri siswa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa karakter yang muncul dalam
diri siswa setelah pembelajaran. Karakter tersebut adalah kedisiplinan, kejujuran,
kemandirian, rasa ingin tahu, bertanggungjawab, dan bekerjasama. Skor afektif
yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui karakter yang muncul pada diri siswa
setelah pembelajaran praktikum menggunakan inovasi rubrik performance
assessment.
3.4.9 Revisi Rubrik Performance Assessment
Tahap ini rubrik performance assessment diperbaiki berdasarkan data dan
hasil evaluasi yang diperoleh dari uji pemakaian. Data tersebut digunakan untuk
mengetahui kekurangan penerapan rubrik performance assessment dalam kegiatan
praktikum hidrolisis garam.
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3.4.10 Rubrik Performance Assessment Telah Teruji
Produk akhir merupakan produk hasil penyempurnaan dari uji coba
pemakaian dan telah direvisi, dan menghasilkan perangkat penilaian rubrik
performance assessment untuk siswa yang telah teruji.

3.5

Data dan Cara Pengumpulan Data
Teknik

pengumpulan

data

dalam

penelitian

dibutuhkan

untuk

membuktikan hipotesis yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data sangat
berpengaruh terhadap hasil penelitian, karena dengan pemilihan teknik
pengumpulan data yang tepat akan diperoleh data yang relevan, akurat, dan
reliabel. Sumber data dalam penelitian ini adalah ahli, guru, dan siswa.
Data dan cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut.
1. Data kualitas rubrik performance assessment diambil dengan lembar validasi
yang diisi oleh validator sebelum rubrik digunakan dan diambil dari lembar
observasi yang telah diisi oleh observer setelah rubrik digunakan pada uji coba
dan uji pemakaian.
2. Data hasil belajar kognitif siswa diperoleh dari skor tes yang diambil dari skor
postest pada soal evaluasi materi praktikum hidrolisis garam.
3. Data afektif siswa diambil dari penilaian diri selama mengikuti pembelajaran
praktikum hidrolisis garam menggunakan angket refleksi diri yang diisi oleh
siswa.
4. Data keterampilan kinerja (psikomotorik) siswa selama mengikuti praktikum
diambil menggunakan lembar observasi yang diisi oleh observer.
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5. Data tanggapan siswa diambil menggunakan angket yang diisi oleh siswa.
6. Data tanggapan guru terhadap perangkat pembelajaran diambil menggunakan
angket yang diisi oleh guru.

3.6

Analisis Instrumen
Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih
baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah
(Arikunto, 2010: 203). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah
lembar observasi beserta rubriknya, instrumen soal pretest dan posttest, serta
angket. Instrumen penelitian yang telah tersusun harus diujicobakan terlebih
dahulu sebelum digunakan untuk mengetahui bahwa instrumen penelitian yang
telah disusun memenuhi persyaratan sebagai instrumen yang baik dan telah teruji.
3.6.1

Lembar Observasi dan Rubrik Performance Asssessment

3.6.1.1 Validitas Lembar Observasi dan Rubrik Performance Asssessment
Validitas

rubrik

performance

asssessment

dan

lembar

observasi

(pengamatan) menggunakan construct validity. Para ahli dalam penelitian ini
adalah dosen pembimbing I, dosen pembimbing II, dan dosen ahli. Hasil
instrumen validasi yang telah diisi oleh dosen ahli dan dosen pembimbing
terhadap rubrik performance assessment mencapai 86,46 % termasuk kriteria
sangat layak.
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3.6.1.2 Reliabilitas Antar Penilai
Reliabilitas ini untuk mengukur reliabilitas lembar observasinya dengan
menggunakan rumus koefisien generalisabilitas. Teori generalisabilitas ini untuk
mengetahui kestabilan dan kesepahaman penilai pada waktu mengobservasi
kinerja siswa selama praktikum. Cara menentukan koefisien generalisabilitas yang
dikembangkan oleh Thorndike (Susilaningsih, 2011: 65) dengan rumus sebagai
berikut:
2

rxx'

2

ptrue
pobserv

Jika harga r ≤ 0,20 maka reliabilitas tergolong sangat rendah. Jika 0,20< r
≤ 0,40 maka reliabilitas tergolong rendah. Jika 0,40< r ≤ 0,60 maka reliabilitas
tergolong sedang. Jika 0,60< r ≤ 0,80 maka reliabilitas tergolong tinggi. Jika
0,80< r ≤ 1,00 maka reliabilitas tergolong sangat tinggi.
Analisis lembar observasi psikomotorik pada uji coba skala kecil
menghasilkan harga reliabilitas antar penilai (r) sebesar 0,417 dalam kategori
sedang (data selengkapnya disajikan pada Lampiran 16).
3.6.2

Hasil Uji Coba Instrumen Soal Pretest dan Posttest

3.6.2.1 Validitas Isi Soal
Perangkat tes telah memenuhi validitas isi (content validity) apabila
materinya telah disesuaikan dengan kurikulum yang sedang berlaku (Arikunto,
2009: 67). Peneliti menyusun kisi-kisi soal berdasarkan kurikulum, selanjutnya
instrumen dikonsultasikan dengan guru pengampu dan dosen pembimbing.
Menurut Arikunto (2009: 79), validitas butir soal pilihan ganda dihitung
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menggunakan rumus Korelasi point biserial yaitu sebagai berikut.
rpbis

Mp

Mt
St

p
q

Keterangan :
rpbis

= Koefisien korelasi pont biserial

Mp

= Skor rata-rata kelas yang menjawab benar butir yang

Mt

= Skor rata-rata total

p

= Proporsi peserta yang menjawab benar butir yang bersangkutan

St

= Standar deviasi skor total

q

=1-p

bersangkutan

rpbis kemudian digunakan untuk mencari signifikasi ( thitung ) dengan rumus:

thit

Dari rumus tersebut diperoleh besar thitung, kemudian besar thitung
dibandingkan dengan ttabel. Item-item yang mempunyai thitung lebih besar dari ttabel
termasuk item yang valid. Item yang kurang dari ttabel termasuk item yang tidak
valid maka tidak digunakan.
Hasil analisis soal dengan rumus tersebut, diperoleh harga

rpbis

sebesar

0,422 dan thitung sebesar 2,552, kemudian dibandingkan dengan harga ttabel yaitu
1,70. Data analisis validitas butir soal uji coba dapat dilihat pada Tabel 3.4.
Tabel 3.4 Hasil Analisis Validitas Butir Soal Uji Coba Kognitif
Kriteria validitas soal
Valid
Tidak valid

Nomor soal
1,2,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,18,19,21,22,23,25,26,27,28,29,
30,32, 33,34,35,37,38,40
3,10,12,17,20,24,25,31,36,39
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*data selengkapnya disajikan pada Lampiran 7
Soal-soal valid tersebut belum tentu dapat dipakai sebagai soal pretes dan postes
karena selain valid, soal yang dijadikan sebagai soal pretes dan postes juga harus
memenuhi kriteria daya pembeda, tingkat kesukaran dan reliabilitas.
3.6.2.2 Reliabilitas untuk Teknik Test
Suatu hasil tes dikatakan mempunyai reliabilitas yang tinggi apabila
memberikan hasil yang relatif tetap bila digunakan pada kesempatan lain.
Reliabilitas soal pilihan ganda dalam penelitian ini menggunakan rumus KR-21
(Arikunto, 2010: 221) yang dinyatakan dengan rumus :

Keterangan :

r11

K
M K M
1
K 1
KVt

r11

= Reliabilitas tes secara keseluruhan

Vt

= Varians skor total

M

=

Y

= rata – rata skor total

N

K

= Jumlah butir soal
Harga reliabilitas yang dihasilkan dikonsultasikan dengan aturan

penetapan reliabel. Jika harga r ≤ 0,20 maka reliabilitas tergolong sangat rendah.
Jika 0,20<r≤ 0,40 maka reliabilitas tergolong rendah. Jika 0,40<r≤ 0,60 maka
reliabilitas tergolong sedang. Jika 0,60<r≤ 0,80 maka reliabilitas tergolong tinggi.
Jika 0,80<r≤ 1,00 maka reliabilitas tergolong sangat tinggi. Analisis butir soal uji
coba kognitif menghasilkan harga reliabilitas sebesar 0,786 dalam kategori tinggi
(data selengkapnya disajikan pada Lampiran 7).
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3.6.2.3 Daya Pembeda
Menurut Arikunto (2009: 211), daya pembeda butir soal adalah
kemampuan suatu soal untuk membedakan siswa yang berkemampuan tinggi
dengan siswa yang berkemampuan rendah. Analisis daya pembeda dilakukan
dengan tujuan untuk mengetahuai kemampuan soal dalam membedakan siswa
yang termasuk pandai (kelompok atas) dan siwa yang termasuk kelompok kurang
(kelompok bawah). Cara menentukan daya pembeda adalah sebagai berikut:
1. Seluruh siswa tes dibagi dua yaitu kelompok atas dan bawah.
2. Seluruh pengikut tes diurutkan mulai dari yang mendapat skor teratas
sampai terbawah.
3. Menghitung tingkat kesukaran soal dengan rumus:

D

BA
JA

BB
JB

Keterangan:
D

= Daya pembeda

BA

= banyaknya siswa kelompok atas yang menjawab benar

BB

= banyaknya siswa kelompok bawah yang menjawab benar

JA

= banyaknya siswa pada kelompok atas

JB

= banyaknya siswa pada kelompok bawah
Kriteria soal-soal yang dapat dipakai sebagai instrumen berdasarkan daya

bedanya diklasifikasikan sebagai berikut: harga D ≤ 0,00; soal termasuk dalam
kategori sangat jelek. 0,00 < D ≤ 0,20; soal termasuk dalam kategori jelek. 0,20 <
D ≤ 0,40; soal termasuk dalam kategori cukup. 0,40 < D ≤ 0,70; soal termasuk
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dalam kategori baik. 0,70 < D ≤ 1,00; soal termasuk dalam kategori sangat baik
(Arikunto, 2009: 218). Hasil analisis daya beda butir soal uji coba dapat dilihat
pada Tabel 3.5.
Tabel 3.5 Hasil Analisis Daya Pembeda Soal Uji Coba Kognitif
Kriteria daya beda soal
Sangat baik
Baik
Cukup
Jelek
Sangat jelek

Nomor Soal
27
4,5,13,14,16,18,22,29,32,33,35,38
1,2,6,7,8,9,11,15,19,21,23,26,28,30,34,37,40
25
3,10,12,17,20,24,31,36,39

*

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7

Berdasarkan Tabel 3.5, terdapat 1 soal berkategori jelek dan 9 soal
kategori sangat 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 17 soal
berkategori cukup, 12 soal berkategori baik, dan 1 soal berkategori sangat baik.
Soal yang mempunyai kategori cukup, baik, dan sangat baik dapat digunakan
sebagai instrumen tes.
3.6.2.4 Tingkat Kesukaran
Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk memecahkannya,
sedangkan soal yang terlalu sukar menyebabkan siswa cepat putus asa. Soal yang
baik adalah soal dengan tingkat kesukaran seimbang, soal tidak terlalu mudah dan
tidak terlalu sukar.
Menurut Arikunto (2009: 207), bilangan yang menunjukkan sukar atau
mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran (difficulty index). Besarnya indeks
kesukaran antara 0,00 sampai 1,00. Tingkat kesukaran soal dihitung dengan
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menggunakan rumus:
P

B
JS

Keterangan :
P

= Tingkat kesukaran

B

= Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar

JS

= Jumlah seluruh siswa pengikut tes
Kriteria yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kesukaran soal

(Arikunto, 2009: 210) diantaranya jika 0,00 < IK ≤ 0,30; maka soal termasuk
dalam kategori sukar. Jika 0,30 < IK ≤ 0,70; maka soal termasuk dalam kategori
sedang. Jika 0,70 < IK ≤ 1,00; maka soal termasuk dalam kategori mudah.
Berdasarkan perhitungan tingkat kesukaran soal uji coba 14 soal
berkategori sedang, yaitu soal nomor 7, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 27, 29, 30, 32, 38,
39, dan 40. Soal berkategori mudah berjumlah 25 soal, yaitu soal nomor 1, 2, 3, 4,
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 37 dan 1
soal berkategori sukar yaitu soal nomor 35. Untuk keterangan yang lebih jelas
dapat dilihat pada Lampiran 7.
Berdasarkan 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 (Arikunto, 2009: 210). Soal yang sukar dapat
menumbuhkan minat belajar bagi siswa yang pandai, sedangkan soal yang mudah
akan membangkitkan semangat bagi siswa yang lebih lemah.
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Analisis soal uji coba yang meliputi analisis validitas, daya beda, tingkat
kesukaran dan reliabilitas mendapatkan 30 soal yang dapat digunakan sebagai
instrumen tes. Ke-30 soal uji coba tersebut adalah soal nomor: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, dan
40.
3.6.3

Angket Afektif (Refleksi Diri) dan Tanggapan Siswa

3.6.3.1 Validitas Angket (Refleksi Diri) dan Tanggapan Siswa
Validitas angket ini dapat diukur berdasarkan content validity atau
validitas isi. Validitas angket dengan content validity, artinya angket telah
memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar
dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan (Arikunto, 2009: 67).
3.6.3.2 Reliabilitas Angket (Refleksi Diri) dan Tanggapan Siswa
Menurut Arikunto (2010: 240), reliabilitas angket dapat dihitung
menggunakan rumus Alpha yaitu:

Keterangan:
r11

= reliabilitas instrumen

k

= banyaknya butir soal

∑σb2

= jumlah varians butir

σ2t

= varians total
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Harga r11 yang dihasilkan dikonsultasikan dengan aturan penetapan
reliabel. Jika harga r11 ≤ 0,20 maka reliabilitas tergolong sangat rendah. Jika
0,20<r11≤ 0,40 maka reliabilitas tergolong rendah. Jika 0,40<r11≤ 0,60 maka
reliabilitas tergolong sedang. Jika 0,60<r11≤ 0,80 maka reliabilitas tergolong
tinggi. Jika 0,80<r11≤ 1,00 maka reliabilitas tergolong sangat tinggi.
3.6.4

Angket Tanggapan Guru
Angket tanggapan guru digunakan untuk mengetahui pendapat guru

terhadap inovasi rubrik performance assessment yang digunakan dalam praktikum
hidrolisis garam “uji larutan garam dalam air”. Validitas angket ini dapat diukur
berdasarkan content validity atau validitas isi. Validitas angket dengan content
validity, artinya angket telah memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan
khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan
(Arikunto, 2009: 67).

3.7

Metode Analisis Data
Analisis data dilakukan setelah memperoleh semua data yang diperlukan

dalam penelitian ini. Data selengkapnya mengenai instrumen dan analisis data
penelitian disajikan pada Tabel 3.6.
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Tabel 3.6 Metode Analisis Data
Instrumen
Lembar
validasi
rubrik
performance
assessment
Lembar
observasi&
rubrik
performance
assessment
Soal tes hasil
belajar

Data yang dikumpulkan
Kelayakan rubrik
performance assessment

Analisis data
Analisis deskriptif kuantitatif

Kinerja siswa selama
pembelajaran praktikum

Analisis deskriptif kuantitatif

Hasil belajar siswa

Analisis deskriptif kuantitatif

Angket
Sikap afektif siswa selama
(refleksi diri) pembelajaran
Angket
Tanggapan siswa
Angket
Tanggapan guru
*Sumber : Data peneliti, 2013

Analisis deskriptif kuantitatif
Analisis deskriptif kuantitatif
Analisis deskriptif kualitatif

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, dijelaskan seperti
berikut ini.
3.7.1 Data Penilaian Kelayakan Rubrik Performance Assessment
Kelayakan rubrik performance assessment dianalisis dengan teknik
deskriptif kuantitatif. Kualitas rubrik dapat diketahui dari lembar validasi yang
telah diisi oleh validator sebelum rubrik tersebut digunakan. Selain itu juga dari
penerapan lembar observasi performance assessment setelah rubrik tersebut
digunakan pada tahap uji coba skala kecil dan uji pemakaian.
Data kualitas rubrik ketika sebelum digunakan dapat diketahui dari lembar
validasi yang telah diisi oleh validator. Lembar validasi tersebut berisi 8 aspek
dengan masing-masing aspek memiliki rentang skor 1-4. Data yang didapat
dianalisis menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. Dalam menganalisis data
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yang berasal dari lembar validasi bergradasi atau berperingkat 1 sampai 4.
Penentuan kualitas rubrik dianalisis dengan menggunakan rumus:
presentase kualitas rubrik = (skor yg diperoleh/skor total) x 100%
Dengan kriteria:
84 % < % skor ≤ 100% = sangat tinggi
68% < % skor ≤ 84% = tinggi
52% < % skor ≤68% = sedang
36% < % skor ≤ 52% = rendah
20% < % skor ≤36% = sangat rendah
Setelah mendapat rekomendasi dari validator, maka rubrik tersebut dapat
digunakan. Kualitas rubrik performance assessment setelah digunakan pada tahap
uji coba skala kecil dan tahap uji pemakaian dapat dilihat dari lembar observasi
performance assessment yang telah diisi oleh observer ketika pembelajaran
praktikum berlangsung.
Lembar observasi performance assessment yang dilengkapi dengan rubrik
performance assessment dengan 4 gradasi tingkat ketercapaian, sebelum
digunakan pada tahap uji pemakaian terlebih dahulu dilakukan pengujian
instrumen pada tahap uji coba dan dianalisis untuk mengetahui bahwa instrumen
penelitian yang disusun memenuhi persyaratan sebagai instrumen yang baik.
Data yang diperoleh pada tahap uji pemakaian dianalisis lagi untuk
mengetahui reliabilitas instrumen lembar observasi. Instrumen dianalisis
menggunakan

koefisien

generalisabilitas.

Cara

menentukan

koefisien
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generalisabilitas yang dikembangkan oleh Thorndike (Susilaningsih, 2011: 65)
dengan rumus:
2

rxx'

2

ptrue
pobserv

Analisis lembar observasi psikomotorik pada uji pemakaian skala besar
menghasilkan harga reliabilitas antar penilai (r) sebesar 0,711 dan 0,744 dalam
kategori tinggi (data selengkapnya disajikan pada Lampiran 30 dan 32).
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa lembar observasi penelitian
ini reliabel. Tingginya harga reliabilitas dapat diartikan bahwa pemberian skor
yang telah dikukuhkan oleh masing-masing observer adalah konsisten satu sama
lain. Namun, apabila harga reliabilitas tidak tinggi dapat diartikan bahwa ada
inkonsistensi diantara para observer (Sutrisno, 2012; 15).
3.7.2

Data Hasil Belajar Kognitif Siswa
Data mengenai hasil belajar kognitif siswa pada materi praktikum

hidrolisis garam dianalisis menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. Analisis
data hasil belajar bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah perlakuan
telah mencapai ketuntasan belajar. Para penelitian ini parameter ketuntasan belajar
siswa yang digunakan adalah jika ≥ 32 siswa dari 38 siswa tuntas belajar dengan
nilai ≥ 75. Data hasil belajar kognitif didapat dari nilai postest kemudian dianalisis
secara kuantitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut.
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3.7.2.1 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dari kedua
kelompok terdistribusi normal atau tidak dan untuk menentukan uji selanjutnya
apakah memakai statistik parametrik atau non parametrik. Pasangan hipotesis
yang akan diuji adalah :
Ho : data berdistribusi normal
Ha : data tidak berdistribusi normal
Kenormalan data dihitung dengan menggunakan uji chi kuadrat (χ2)
dengan rumus:
χ2 =
Keterangan:
χ 2 = Chi kuadrat
Oi = Hasil penelitian
Ei = Hasil yang diharapkan
K = banyaknya kelas
Kriteria: Jika χ

2

hitung < χ

2

tabel dengan dk=k-3 dan α=5% maka data

berdistribusi normal (Sudjana, 2005: 273).
3.7.2.2 Uji Normalized Gain
Normalized gain atau gain ternormalisasi adalah selisih skor rata-rata
postest terhadap skor rata-rata pretest (Jannah, dkk, 2012: 63). Uji normalized
gain digunakan untuk mengetahui besar peningkatan nilai pretest dan postest.
Rumus untuk menghitung N–gain rata-rata (Hake, 2002: 3) yaitu:
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<postes> – <pretes>
<g>=
100 – <pretes>

Keterangan: <postes> = nilai postes
<pretes> = nilai pretes
Kriteria: jika nilai N diantara 0,00 – 0,29 maka peningkatan nilai postes
dalam kategori rendah. Jika 0,30 – 0,69 maka peningkatan nilai postes dalam
kategori sedang. Jika 0,70 – 1,00 maka peningkatan nilai postes dalam kategori
tinggi (Jannah, dkk, 2012: 63).
3.7.2.3 Menghitung Ketuntasan Klasikal
Ketuntasan belajar klasikal bertujuan untuk mengetahui apakah hasil
belajar dapat mencapai ketuntasan belajar atau tidak. Menurut Prasetya (2012:
45), keberhasilan kelas (ketuntasan klasikal) dapat dilihat sekurang-kurangnya 32
dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut telah mencapai ketuntasan individu.
3.7.3 Data Afektif Siswa
Data afektif siswa diperoleh dari hasil observasi terhadap aspek aktivitas
siswa selama pembelajaran praktikum, masing-masing aspek yang dinilai
memiliki rentang skor 1-4. Data yang didapat dianalisis menggunakan teknik
deskriptif kuantitatif. Dalam menganalisis data yang berasal dari angket
bergradasi atau berperingkat 1 sampai 4.
Penentuan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dianalisis dengan
menggunakan rumus skor (Pahlevi, 2004:41):
Nilai Siswa =

x 100
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Kategori skor perolehan setiap siswa disajikan pada Tabel 3.7.
Tabel 3.7 Tabel Kategori Skor Afektif Siswa
No
1
2
3
4

Skor Siswa

Kategori
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah

Keterangan :
= rerata skor keseluruhan peserta didik dalam satu kelas
= simpangan baku skor keseluruhan peserta didik dalam satu kelas
= skor yang dicapai siswa
(Mardapi, 2012: 162)
Rata-rata nilai untuk tiap aspek dianalisis dengan menggunakan rumus:
Rata-rata nilai tiap aspek

=

Dengan kriteria:
Sangat Baik

: jika rata-rata nilai 3,4 < nilai ≤ 4,0

Baik

: jika rata-rata nilai 2,8< nilai ≤ 3,4

Cukup

: jika rata-rata nilai 2,2 < nilai ≤ 2,8

Jelek

: jika rata-rata nilai 1,6 < nilai ≤ 2,2

Sangat Jelek : jika rata-rata nilai 1,0 < nilai ≤ 1,6
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3.7.4

Data Psikomotorik Siswa
Data kinerja siswa (psikomotorik) siswa diperoleh dari hasil observasi

terhadap aspek kinerja siswa selama pembelajaran praktikum dan nilai laporan
akhir praktikum.
3.7.4.1 Nilai Aspek Kinerja (Psikomotorik) Siswa
Nilai aspek kinerja (psikomotorik) siswa selama pembelajaran praktikum
memiliki rentang skor 1-4. Aspek Data yang didapat dianalisis menggunakan
teknik deskriptif kuantitatif. Skor psikomotorik siswa diperoleh dengan
menghitung nilai rata-rata siswa dari 4 observer dengan menggunakan rumus:

Keterangan :
= rata-rata skor siswa
= jumlah skor total dari n observer
nP = Jumlah observer
3.7.4.2 Nilai Akhir Psikomotorik Siswa
Untuk mencari nilai akhir, digunakan rumus
NA=
Keterangan:
NA : Nilai akhir psikomotorik
NT : Nilai laporan akhir praktikum (Arikunto, 2009: 278)
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Setelah diperoleh nilai akhir psikomotorik siswa, dapat diketahui kategori skor
perolehan setiap siswa disajikan pada Tabel 3.8.
Tabel 3.8 Tabel Kategori Skor Psikomotorik Siswa
No
1
2
3
4

Skor Siswa

Kategori
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah

Keterangan :
= rerata skor keseluruhan peserta didik dalam satu kelas
= simpangan baku skor keseluruhan peserta didik dalam satu kelas
= skor yang dicapai siswa
(Mardapi, 2012: 162)
Rata-rata nilai untuk tiap aspek dianalisis dengan menggunakan rumus:
Rata-rata nilai tiap aspek=
Dengan kriteria:
Sangat Baik

: jika rata-rata nilai 3,4 < nilai ≤ 4,0

Baik

: jika rata-rata nilai 2,8< nilai ≤ 3,4

Cukup

: jika rata-rata nilai 2,2 < nilai ≤ 2,8

Jelek

: jika rata-rata nilai 1,6 < nilai ≤ 2,2

Sangat Jelek : jika rata-rata nilai 1,0 < nilai ≤ 1,6
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3.7.5 Data Tanggapan Siswa
Data mengenai tanggapan siswa diisi oleh siswa mengenai tanggapan
siswa terhadap pembelajaran praktikum menggunakan rubrik performance
assessment dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif berdasarkan angket yang
telah diisi. Dalam menganalisis data yang berasal dari angket bergradasi atau
berperingkat 1 sampai 4. Penentuan afektif siswa dalam proses pembelajaran
dianalisis dengan menggunakan rumus:
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. “Tidak Setuju” yang berada di bawah “Setuju”, diberi nilai 2
4. “Sangat Tidak Setuju”yang berada digradasi paling bawah, nilainya 1.
Kategori skor perolehan setiap siswa disajikan pada Tabel 3.9.
Tabel 3.9 Tabel Kategori Skor Tanggapan Siswa
No
1
2
3
4

Skor Siswa

Kategori
Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

Keterangan :
= rerata skor keseluruhan peserta didik dalam satu kelas
= simpangan baku skor keseluruhan peserta didik dalam satu kelas
= skor yang dicapai siswa
(Mardapi, 2012: 162)
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Rata-rata nilai untuk tiap aspek dianalisis dengan menggunakan rumus:
Rata-rata nilai tiap aspek=
Dengan kriteria:
Sangat Baik

: jika rata-rata nilai 3,4 < nilai ≤ 4,0

Baik

: jika rata-rata nilai 2,8< nilai ≤ 3,4

Cukup

: jika rata-rata nilai 2,2 < nilai ≤ 2,8

Jelek

: jika rata-rata nilai 1,6 < nilai ≤ 2,2

Sangat Jelek : jika rata-rata nilai 1,0 < nilai ≤ 1,6
3.7.6

Data

Tanggapan

Guru

terhadap

Pembelajaran

Praktikum

Menggunakan Rubrik Performance Assessment
Data mengenai tanggapan guru terhadap perangkat pembelajaran
praktikum menggunakan rubrik performance assessment dianalisis dengan teknik
deskriptif kualitatif. Data tersebut dianalisis berdasarkan angket yang telah diisi
oleh guru.

BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Data Penilaian Rubrik Performance Assessment oleh Dosen
Rubrik performance assessment dinilai kelayakannya dengan cara
menghitung skor dan menganalisis jawaban pada lembar instrumen validasi
dalam bentuk check list. Hasil instrumen validasi yang telah diisi oleh dosen
ahli dan dosen pembimbing terhadap kelayakan rubrik performance assessment
pada materi praktikum hidrolisis garam “uji larutan garam dalam air” dapat
dilihat pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Penilaian Dosen terhadap Kelayakan Rubrik
Penilai
Persentase Kelayakan
Dr. Endang Susilaningsih, M.S 90,63 %
Dr. Sri Haryani, M.Si
93,75 %
Nuni Widiarti, S.Pd, M.Si
75,00 %
Rata-rata
86,46 %
* Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 13

Kriteria
Sangat Layak
Sangat Layak
Layak
Sangat Layak

Rubrik performance assessment telah memenuhi 3 komponen penilaian,
yaitu kelayakan isi, kebahasaan, dan penyajian. Tiga komponen tersebut
terbagi dalam 8 aspek, yaitu indikator observasi sudah sesuai tujuan, bahasa
yang digunakan komunikatif, tata bahasa yang digunakan benar, format
instrumen mudah dibaca, gambar instrumen mudah dipahami, pedoman
pengisian instrumen jelas, kriteria penskoran jelas dan mudah dipahami, serta
rubrik penskoran jelas dan mudah dipahami.
58

59

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa validasi oleh dosen dalam
pengembangan produk berupa rubrik performance assessment materi
praktikum hidrolisis garam “uji larutan garam dalam air” diperoleh rata-rata
penilaian oleh dosen mencapai 86,46 % termasuk kriteria sangat layak. Hasil
tersebut menunjukkan bahwa rubrik yang telah dikembangkan sudah baik
sehingga mudah dan layak digunakan dalam pembelajaran praktikum.
Aspek yang dinilai kurang memenuhi persyaratan direvisi berdasarkan
hasil penilaian dosen. Revisi yang utama dilakukan pada gambar dalam rubrik
diganti dengan menggunakan gambar nyata. Produk yang telah direvisi
kemudian dikonsultasikan dan disempurnakan.
4.1.2 Data Hasil Penelitian
Pelaksanaan penelitian dilakukan setelah rubrik performance assessment
divalidasi oleh dosen dengan hasil sangat layak untuk diterapkan dalam
pembelajaran praktikum hidrolisis garam “uji larutan garam dalam air”.
Penelitian tahap I dilakukan dalam uji coba skala kecil, yaitu 10 siswa untuk
mengetahui keterlaksanaan inovasi rubrik performance assessment pada
praktikum hidrolisis garam „uji larutan garam dalam air”.
Langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian tahap II uji pemakaian
skala besar, yaitu seluruh siswa kelas XI IPA 3 dan XI IPA 4 di SMA Negeri 7
Semarang untuk mengetahui keterlaksanaan dan keefektivan penggunaan
inovasi rubrik performance assessment pada praktikum hidrolisis garam “uji
larutan garam dalam air”. Data yang diperoleh meliputi hasil belajar siswa,
tanggapan siswa, dan tanggapan guru dengan penggunaan produk rubrik

60

inovasi performance assessment pada materi praktikum hidrolisis garam “uji
larutan garam dalam air”. Hasil belajar siswa meliputi hasil belajar kognitif,
kinerja (psikomotorik), dan afektif.
4.1.2.1 Hasil Uji Coba Skala Kecil
Hasil uji coba skala kecil diperoleh dari penelitian dalam skala kecil,
yaitu 10 siswa. Uji coba skala kecil ini meneliti keterlaksanaan pembelajaran
praktikum hidrolisis garam “uji larutan garam dalam air” dengan penerapan
produk berupa inovasi rubrik performance assessment. Keterlaksanaan
penerapan produk dapat dilihat dari analisis data koefisien generalisabilitas
yang diperoleh setelah observer menilai kinerja (psikomotorik) setiap siswa.
Analisis lembar observasi kinerja (psikomotorik) pada uji coba skala kecil
dengan berpedoman pada inovasi rubric performance assessment menghasilkan
harga reliabilitas antar penilai (r) sebesar 0,417.
Penilaian kinerja (psikomotorik) terdiri atas 4 aspek, yaitu (1) persiapan
praktikum, (2) keterampilan melakukan praktikum, (3) membuat laporan
sementara, dan (4) kegiatan setelah praktikum. Keempat aspek tersebut
terdapat rata-rata nilai 2 aspek dengan kriteria baik, 1 aspek dengan kriteria
cukup, dan 1 aspek dengan kriteria jelek (Lampiran 17). Rata-rata nilai
keempat aspek tersebut disajikan pada Gambar 4.1

Nilai Rata-rata Tiap ASpek
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3.34
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

3.32
2.75
1.96

1

2

3

4

Aspek Psikomotorik

Gambar 4.1 Nilai Rata-Rata Masing-Masing Aspek Kinerja (Psikomotorik)
Siswa pada Uji Coba Skala Kecil Materi Praktikum Hidrolisis
Garam.
Tanggapan siswa terhadap penggunaan rubrik performance assessment,
yaitu dari 10 siswa terbukti 1 siswa sangat setuju, 7 siswa setuju, 1 siswa tidak
setuju, dan 1 siswa sangat tidak setuju (Lampiran 19). Tanggapan siswa
disajikan pada Tabel 4.2
Tabel 4.2 Tanggapan Siswa pada Uji Coba Skala Kecil terhadap Penggunaan
Rubrik Performance Assessment
Kriteria Tanggapan
Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
Jumlah Siswa

Jumlah Siswa
1
7
1
1
10
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4.1.2.2 Hasil Uji Pemakaian Skala Besar
4.1.2.2.1 Data Hasil Kognitif Siswa
4.1.2.2.1.1 Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal tidaknya data yang
akan dianalisis. Data yang digunakan pada analisis ini adalah data nilai pretest
dari kelas uji pemakaian skala besar. Hasil uji normalitas data pretest dapat
dilihat pada Tabel 4.3.
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas
Keterangan
χ2hitung
χ2tabel
Ket

Skala Besar
XI IPA 3 & XI IPA 4
4,17
11.07
Distribusi normal

Berdasarkan Tabel 4.2 diperoleh χ2hitung lebih kecil dari χ2tabel dengan
dk = 3 dan α = 5% maka dapat dikatakan bahwa data pada kelas uji pemakaian
skala besar berdistribusi normal (Lampiran 26).
4.1.2.2.1.2 Ketuntasan Klasikal
Ketuntasan hasil belajar kognitif secara klasikal untuk masing-masing
kelas pada uji pemakaian skala besar dilihat pada Tabel 4.4.
Tabel 4.4 Hasil Ketuntasan Belajar Klasikal
Kelas
XI IPA 3
XI IPA 4

Jumlah Siswa
Keseluruhan
38
37

Jumlah Siswa
yang Tuntas
33
33

Keterangan
Tuntas
Tuntas
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Hasil pengujian ketuntasan belajar ini menggunakan nilai standar
kriteria ketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran kimia kelas XI semester
genap di SMA Negeri 7 Semarang yaitu 75. Berdasarkan Tabel 4.4 dapat
diketahui bahwa untuk kelas uji pemakaian skala besar (XI IPA 3 dan XI IPA
4) telah mencapai ketuntasan belajar. Perhitungan ketuntasan klasikal belajar
terdapat pada Lampiran 38.
Data hasil belajar kognitif siswa diperoleh setelah siswa diberikan 30
soal pilihan ganda dengan materi praktikum hidrolisis garam. Pemberian soal
dilakukan setelah melakukan pembelajaran praktikum hidrolisis garam “uji
larutan garam dalam air” dengan dilengkapi rubrik performance assessment.
Nilai kognitif siswa disajikan pada Tabel 4.5.
Tabel 4.5 Nilai Hasil Belajar Kognitif Siswa pada Uji Pemakaian Skala Besar
Materi Praktikum Hidrolisis Garam
No

1.
2.
3.
.
5.

Hasil Penelitian

Nilai terendah
Nilai tertinggi
Rata-rata nilai
Kriteria
N-Gain

Penelitian
Skala Besar
XI IPA 3
63
90
80,95
Tuntas
0.57

XI IPA 4
67
93
81,46
Tuntas
0.58

Tabel 4.4 menjelaskan bahwa nilai rata-rata klas XI IPA 3 dan XI IPA 4
telah di atas nilai KKM Kimia yaitu 80,95 dan 81,46. Harga N-Gain rata-rata
sebesar 0,57 dan 0,58. Kelas XI IPA 3 telah mencapai ketuntasan dengan 33
siswa dari 38 siswa telah tuntas belajar dan kelas XI IPA 4 telah mencapai
ketuntasan dengan 33 siswa dari 37 siswa telah tuntas belajar, sehingga uji
pemakaian skala besar ini telah berhasil.
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4.1.2.2.2 Data Hasil Belajar Psikomotorik
Data hasil belajar berupa kinerja (psikomotorik) siswa diperoleh selama
kegiatan praktikum berlangsung ketika siswa melakukan pembelajaran
praktikum hidrolisis garam “uji larutan garam dalam air” dengan dilengkapi
rubrik performance assessment. Penilaian kinerja (psikomotorik) terdiri atas 4
aspek, yaitu (1) persiapan praktikum, (2) keterampilan melakukan praktikum,
(3) membuat laporan sementara, dan (4) kegiatan setelah praktikum. Nilai ratarata masing-masing aspek kinerja (psikomotorik) siswa kelas XI IPA 3

Nilai Rata-rata Tiap ASpek

disajikan pada Gambar 4.2 dan kelas XI IPA 4 disajikan pada Gambar 4.3.
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Aspek Psikomotorik

Nilai Rata-rata Tiap
ASpek

Gambar 4.2 Nilai Rata-Rata Masing-Masing Aspek Kinerja (Psikomotorik)
Siswa Kelas XI IPA 3 pada Materi Praktikum Hidrolisis Garam
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Gambar 4.3 Nilai Rata-Rata Masing-Masing Aspek Kinerja (Psikomotorik)
Siswa Kelas XI IPA 4 pada Materi Praktikum Hidrolisis Garam
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Pada tahap uji pemakaian skala besar, kelas XI IPA 3 diperoleh 2 aspek
dengan kriteria sangat baik dan 2 aspek dengan kriteria baik (Lampiran 30),
sedangkan kelas XI IPA 4 diperoleh 3 aspek dengan kriteria sangat baik dan 1
aspek dengan kriteria baik (Lampiran 32). Hasil nilai kinerja (psikomotorik)
diperoleh setelah dilakukan penilaian dengan didasarkan pada keempat aspek
tersebut. Data nilai hasil belajar kinerja (psikomotorik) siswa secara
keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 4.6.
Tabel 4.6 Nilai Hasil Belajar Psikomotorik Siswa pada Uji Pemakaian Skala
Besar Materi Praktikum Hidrolisis Garam
No

Hasil Penelitian

Penelitian
Skala Besar

XI IPA 3
XI IPA 4
1. Nilai terendah
76,81
80,69
2. Nilai tertinggi
94,01
94,62
3. Rata-rata nilai
83,32
84,73
4. Kriteria
Tinggi
Tinggi
* Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 30 dan 32.
Nilai rata-rata kelas XI IPA 3 sebesar 83,32 dan kinerja siswa rata-rata
termasuk kriteria tinggi sedangkan kelas XI IPA 4 dengan nilai rata 84,73 dan
kinerja siswa rata-rata termasuk kriteria tinggi. Aspek kinerja (psikomotorik)
dinilai dari 4 aspek penilaian. Kinerja (psikomotorik) siswa dapat diukur
dengan mudah karena berpedoman dengan rubrik performance assessment,
maka penelitian ini telah berhasil.
4.1.2.2.3 Data Hasil Belajar Afektif
Data hasil belajar afektif siswa diperoleh dari aktivitas siswa selama
proses pembelajaran. Aspek afektif yang dapat dinilai dari penggunaan rubrik
performance assessment, yaitu kedisiplinan, kejujuran, kemandirian, rasa ingin
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tahu, bertanggungjawab, dan bekerjasama. Nilai rata-rata afektif siswa kelas XI
IPA 3 dari keenam aspek tersebut disajikan dalam Gambar 4.4 dan kelas XI
IPA 4 disajikan dalam Gambar 4.5.

Rata-rata Nilai Tiap Aspek
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Gambar 4.4 Nilai Rata-Rata Masing-Masing Aspek Afektif Siswa Uji
Pemakaian Skala Besar Kelas XI IPA 3 Materi Praktikum
Hidrolisis Garam
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Gambar 4.5 Nilai Rata-Rata Masing-Masing Aspek Afektif Siswa Uji
Pemakaian Skala Besar Kelas XI IPA 4 Materi Praktikum
Hidrolisis Garam
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Pada tahap skala besar di kelas XI IPA 3 diperoleh 3 aspek dengan
kriteria sangat baik dan 3 aspek dengan kriteria baik (Lampiran 42). Kelas XI
IPA 4 diperoleh 5 aspek dengan kriteria sangat baik dan 1 aspek dengan
kriteria baik (Lampiran 43). Data nilai hasil belajar afektif siswa secara
keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 4.7.
Tabel 4.7 Nilai Hasil Belajar Afektif Siswa pada Uji Pemakaian Skala Besar
Materi Praktikum Hidrolisis Garam
No

Hasil Penelitian

Penelitian
Skala Besar

XI IPA 3
XI IPA 4
1. Nilai terendah
75,00
75,00
2. Nilai tertinggi
100,00
100,00
3. Rata-rata nilai
84,67
88,88
4. Kriteria
Tinggi
Tinggi
* Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 42 dan 43.
Hasil penelitian nilai afektif terendah kelas XI IPA 3 sebesar 75,00;
nilai tertinggi 100,00; dan nilai rata-rata 84,67. Nilai afektif terendah kelas XI
IPA 4 sebesar 75,00; nilai tertinggi 100,00; dan nilai rata-rata 88,88. Siswa
kelas XI IPA 3 maupun kelas XI IPA 4 memilki nilai afektif rata-rata dalam
kriteria tinggi. Nilai afektif siswa dapat terlihat setelah melakukan praktikum
dengan berpedoman rubrik performance assessment, maka penelitian ini telah
berhasil.
4.1.2.2.4 Data Hasil Tanggapan Siwa
Tanggapan siswa diperoleh pada akhir proses pembelajaran untuk
mengetahui tanggapan siswa dalam pembelajaran praktikum hidrolisis garam
“uji larutan garam dalam air” dengan dilengkapi rubrik performance
assessment. Tanggapan siswa dianalisis dan disajikan dalam Tabel 4.8.
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Tabel 4.8 Tanggapan Siswa Uji Pemakaian Skala Besar terhadap Penggunaan
Rubrik Performance Assessment
Kriteria Tanggapan
Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
Jumlah Siswa

XI IPA 3
13
16
9
0
38

XI IPA 4
9
20
8
0
37

Hasil analisis tanggapan siswa menunjukkan bahwa ada siswa yang
sangat setuju, setuju, dan tidak setuju dengan penerapan pembelajaran
praktikum hidrolisis garam “uji larutan garam dalam air” dengan dilengkapi
rubrik performance assessment. Pada tahap skala besar di kelas XI IPA 3 dan
XI IPA 4 sebagian besar siswa setuju dengan penerapan pembelajaran
praktikum hidrolisis garam dengan dilengkapi rubrik performance assessment.
Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 45 dan 46.
4.1.2.2.5 Data Penilaian Guru terhadap Penggunaan Rubrik Performance
Assessment
Penilaian guru terhadap penggunaan rubrik performance assessment pada
materi praktikum hidrolisis garam “uji larutan garam dalam air” dilakukan
setelah penelitian. Hasil penilaian diperoleh dari pengisian kuesioner tertutup
oleh guru Kimia pengampu kelas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu
Dra. S Minangwati, M.Pd. Data hasil penilaian guru disajikan pada Tabel 4.9.
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Tabel 4.9 Tanggapan Guru terhadap Penggunaan Rubrik Performance
Assessment pada Materi Praktikum Hidrolisis Garam
No.
Pertanyaan
1. Apakah pembelajaran praktikum menggunakan rubrik
performance assessment yang diinovasi dapat menarik minat
belajar siswa?
2. Apakah menurut Bapak/Ibu rubrik performance assessment
mudah untuk dikembangkan?
3. Apakah pembelajaran praktikum menggunakan rubrik
performance assessment yang diinovasi dapat membantu
siswa memahami pelajaran kimia?
4. Apakah
dengan
adanya
pembelajaran
praktikum
menggunakan rubrik performance assessment yang diinovasi
mampu mendorong aktivitas siswa?
5. Apakah siswa menemukan kesulitan dalam pembelajaran
praktikum menggunakan rubrik performance assessment?
6. Apakah inovasi rubrik performance assessment tepat untuk
pembelajaran praktikum hidrolisis garam?
7. Apakah rubrik performance assessment yang diinovasi
mudah digunakan?
8. Apakah rubrik performance assessment yang diinovasi
membantu pelaksanaan proses pembelajaran praktikum?
9. Apakah rubrik performance assessment yang diinovasi dapat
membuat siswa bekerja dengan keahlian/kemampuannya?
10. Apakah rubrik performance assessment yang diinovasi
membantu siswa mengembangkan kemampuannya?
11. Apakah rubrik performance assessment yang diinovasi
membantu melatih keterampilan kinerja siswa dalam
praktikum?
12. Apakah Bapak/Ibu merasa rubrik performance assessment
yang diinovasi membantu dalam penilaian kinerja siswa?

Jawaban
Dapat

Mudah
Dapat

Mampu

Sedikit
menemukan
Tepat
Mudah
Membantu
Dapat
Membantu
Membantu

Membantu
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4.2 Pembahasan
4.2.1 Penilaian Rubrik Performance Assessment
Penilaian rubrik performance assessment dilakukan oleh 3 dosen Kimia
FMIPA UNNES, yaitu Dr. Endang Susilaningsih, M.S; Dr. Sri Haryani, M.Si;
dan Nuni Widiarti, S.Pd. M.Si. Penilaian rubrik performance assessment pada
materi praktikum hidrolisis garam “uji larutan garam dalam air” dilakukan
dengan instrumen check list. Rata-rata penilaian rubrik oleh dosen mencapai
86,46 % termasuk kriteria sangat layak.
Penilaian rubrik tersebut terbagi dalam 8 aspek, yaitu indikator
observasi sudah sesuai tujuan, bahasa yang digunakan komunikatif, tata bahasa
yang digunakan benar, format instrumen mudah dibaca, gambar instrumen
mudah dipahami, pedoman pengisian instrumen jelas, kriteria penskoran jelas
dan mudah dipahami, serta rubrik penskoran jelas dan mudah dipahami.
Kedelapan aspek tersebut dikelompokkan ke dalam tiga komponen penilaian
rubrik performance assessment, yaitu kelayakan isi, kebahasaan, dan
penyajian.
4.2.1.1 Komponen Kelayakan Isi
Rubrik performance assessment yang dikembangkan disesuaikan
dengan standar kompetensi, yaitu menentukan jenis garam yang mengalami
hidrolisis dalam air dan pH larutan garam tersebut. Komponen kelayakan isi
terbagi dalam beberapa aspek penilaian, yaitu indikator observasi sudah sesuai
tujuan, kriteria penskoran jelas dan mudah dipahami, serta rubrik penskoran
jelas dan mudah dipahami.
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Rubrik ini telah mendapat validasi oleh dosen sehingga telah layak
digunakan dan dapat diujicobakan dalam tahap uji coba skala kecil.
Komponen kelayakan isi rubrik telah memiliki keterkaitan dengan pencapaian
standar kompetensi, keajegan penskoran untuk tiap-tiap aspek, dan dapat
membantu siswa menguasai keterampilan kinerja dalam praktikum hidrolisis
garam. Penskoran rubrik dijelaskan dalam kalimat dan gambar-gambar
bertujuan memotivasi siswa untuk belajar, siswa lebih aktif untuk melatih
keterampilan kinerja praktikum.
Rubrik mengalami revisi pada komponen kelayakan isi sebelum uji
coba skala kecil dilaksanakan Revisi dilakukan pada bagian rubrik penskoran
yang berupa kalimat. Revisi dilakukan untuk menghasilkan rubrik performance
assessment yang lebih baik untuk diterapkan dalam praktikum hidrolisis garam
“uji larutan garam dalam air”. Revisi juga dilakukan agar lebih tercipta
kesepahaman antara observer dan siswa yang memahami rubrik tersebut
sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
4.2.1.2 Komponen Kebahasaan
Komponen kebahasaan terbagi dalam beberapa aspek penilaian, antara
lain adalah bahasa yang digunakan komunikatif dan tata bahasa yang
digunakan benar. Bahasa merupakan salah satu komponen utama yang dapat
membantu keterpahaman siswa sehingga dalam rubrik ini disusun dengan
bahasa yang komunikatif dan tata bahasa yang benar.
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Rubrik performance assessment mengalami revisi pada komponen
kebahasaan sebelum dan setelah digunakan pada uji coba skala kecil. Revisi
dilakukan pada beberapa kalimat yang harus diperbaiki untuk menghasilkan
rubrik performance assessment yang layak diterapkan dalam praktikum
hidrolisis garam dan mudah untuk dipahami.
Revisi yang telah dilakukan menghasilkan rubrik performance
assessment dengan bahasa yang sederhana, menarik, mudah dipahami, tata
bahasa benar, dan sesuai tingkat perkembangan berpikir siswa SMA. Bahasa
yang digunakan harus tepat karena bertujuan untuk menumbuhkan rasa senang
siswa ketika membaca dan memahami rubrik sehingga seolah-olah
berkomunikasi dengan guru dan lebih termotivasi dalam melaksanakan
praktikum.
4.2.1.3 Komponen Penyajian
Komponen penyajian terbagi dalam beberapa aspek penilaian, yaitu
format instrumen mudah dibaca, gambar instrumen mudah dipahami, dan
pedoman pengisian instrumen jelas. Rubrik disajikan dengan format yang
sistematis, yaitu dalam bentuk tabel sehingga memudahkan pemahaman.
Pengisian nilai juga sangat mudah karena hanya menuliskan angka antara 1-4.
Rubrik juga disajikan dengan gambar-gambar yang mudah dipahami.
Beberapa gambar telah direvisi sebelum dan setelah digunakan dalam uji coba
berdasarkan masukan dari dosen. Gambar yang telah direvisi semakin
memudahkan siswa dan observer untuk memahami, selain itu juga mendorong
siswa untuk mempelajari secara mandiri.
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4.2.2 Uji Coba Skala Kecil
Uji coba skala kecil dilaksanakan pada 10 siswa. Hasil uji coba
digunakan

untuk

mengetahui

keterlaksanaan

penggunaan

rubrik

dan

mendapatkan masukan dari hasil pengamatan guna memperbaiki kekurangankekurangan pada seluruh komponen dan pelaksanaaan pembelajaran. Siswa
mendapatkan materi hdrolisis garam di kelas kemudian melaksanakan kegiatan
praktikum dengan dilengkapi rubrik performance assessment, rubrik tersebut
telah disosialisasikan sebelumnya. Penilaian kinerja siswa dilakukan selama
kegiatan praktikum.
Penilaian kinerja siswa selama praktikum terdiri atas 4 aspek, yaitu
persiapan praktikum, keterampilan melakukan praktikum, membuat laporan
sementara, dan kegiatan setelah praktikum. Nilai keempat aspek tersebut
diperoleh dari rata-rata nilai dari 4 observer dengan reliabilitas 0,417 termasuk
kriteria sedang. Rata-rata nilai keempat aspek adalah 2 aspek dengan kriteria
baik, 1 aspek dengan kriteria cukup, dan 1 aspek dengan kriteria jelek. Selain
rata-rata nilai dari 4 observer tersebut, nilai laporan akhir siswa secara individu
juga dinilai. Kedua nilai tersebut dianalisis dengan analisis nilai akhir sehingga
diperoleh rata-rata nilai psikomotorik siswa, yaitu 69,78, dengan nilai tertinggi
85,50 dan nilai terendah 56,49.
Penggunaan rubrik performance assessment dalam praktikum hidrolisis
garam “uji larutan garam dalam air” diharapkan dapat memudahkan penilaian
observer. Selain itu juga memudahkan siswa dalam memahami dan melakukan
kegiatan praktikum karena rubrik tersebut telah disosialisasikan terlebih dahulu

74

sehingga tercipta kesepahaman persepsi aspek-aspek sasaran keterampilan
dalam praktikum dan hasil belajar kognitif siswa dapat mencapai ketuntasan
belajar.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada skala kecil terbukti bahwa
rubrik performance assessment yang telah dikembangkan menghasilkan
reliabilitas yang sedang, yaitu 0,417 sehingga nilai kinerja (psikomotorik)
siswa belum dapat dinilai dengan mudah meskipun telah berpedoman dengan
rubrik performance assessment yang dikembangkan. Hal ini dapat dikarenakan
masih rendahnya kesepahaman antar observer dan siswa dalam memahami
rubrik tersebut sehingga perlu dilakukan revisi pada rubrik yang telah dibuat
dan uji pelaksanaan lebih lanjut dalam skala besar.
Revisi dilakukan pada bagian rubrik penskoran yang berupa kalimat.
Revisi dilakukan untuk menghasilkan rubrik performance assessment yang
lebih baik lagi untuk diterapkan dalam praktikum hidrolisis garam “uji larutan
garam dalam air”. Revisi juga dilakukan agar lebih tercipta kesepahaman
persepsi yang tinggi antara observer dan siswa tentang aspek-aspek sasaran
keterampilan dalam praktikum yang terdapat dalam rubrik tersebut sehingga
dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Apabila siswa mampu memahami
rubrik tersebut maka materi praktikum juga semakin mudah untuk dipahami,
sehingga semakin mudah dalam menilai kinerja (psikomotorik) siswa dan hasil
belajar siswa baik.
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Tanggapan siswa diperoleh pada akhir penelitian uji coba skala kecil.
Hasil tanggapan siswa dianalisis sehingga diperoleh hasil sebagian besar siswa
yaitu 7 dari 10 siswa setuju dengan penggunaan rubrik performance
assessment. Hal ini membuktikan bahwa siswa antusias dan tertarik mengikuti
pembelajaran praktikum hidrolisisis “uji larutan garam dalam air” dengan
dilengkapi rubrik performance assessment. Hasil tersebut juga mendukung
penggunaan rubrik tersebut pada uji pemakaian skala besar setelah dilakukan
revisi.
4.2.3 Uji Pemakaian Skala Besar
Uji pemakaian skala besar dilaksanakan setelah pengujian skala kecil,
pada seluruh siswa di kelas XI IPA 3 dan XI IPA 4 SMA Negeri 7 Semarang.
Uji pemakaian dalam skala besar bertujuan mengidentifikasi keefektivan
penggunaan rubrik performance assessment pada praktikum hidrolisis garam
“uji larutan garam dalam air”. Rubrik performance assessment yang digunakan
dalam praktikum hidrolisis garam pada uji pemakaian skala besar telah
mengalami sedikit revisi berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji coba skala
kecil. Peneliti memberikan materi hidrolisis garam di kelas, kemudian siswa
melakukan praktikum hidrolisis garam dengan dilengkapi rubrik performance
assessment yang telah direvisi dan disosialisasikan.
Pada uji pemakaian skala besar ini diperoleh hasil belajar kinerja
(psikomotorik), kognitif, afektif, tanggapan siswa, dan tanggapan guru.
Penilaian kinerja (psikomotorik) selama praktikum terdiri atas 4 aspek, yaitu
persiapan praktikum, keterampilan melakukan praktikum, membuat laporan
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sementara, dan kegiatan setelah praktikum. Nilai keempat aspek tersebut
diperoleh dari rata-rata nilai dari 4 observer. Reliabilitas untuk kelas XI IPA 3
diperoleh sebesar 0,711 sedangkan kelas XI IPA 4 sebesar 0,744. Reliabilitas
dari kedua kelas tersebut sudah tinggi, yaitu ≥0,7. Hal ini menunjukkan telah
tercipta kesepahaman persepsi yang tinggi antara observer dan siswa tentang
aspek-aspek sasaran keterampilan dalam praktikum yang terdapat dalam rubrik
sehingga semakin mudah dalam menilai kinerja (psikomotorik) siswa. Nilai
laporan akhir siswa secara individu juga dinilai. Nilai rata-rata dari 4 observer
dianalisis dengan nilai laporan akhir dengan menggunakan analisis nilai akhir
sehingga diperoleh rata-rata nilai kinerja (psikomotorik) siswa kelas XI IPA 3,
yaitu 83,32 dengan nilai tertinggi 94,01 dan nilai terendah 76,81; sedangkan
rata-rata nilai kinerja (psikomotorik) siswa kelas XI IPA 4 adalah 84,73 dengan
nilai tertinggi 94,62 dan nilai terendah 80,69. Kriteria kinerja siswa kelas XI
IPA 3 dan XI IPA 4 termasuk dalam kriteria tinggi.
Hasil kelas XI IPA 3 dari keempat aspek terdapat 2 aspek dengan
kriteria sangat baik dan 2 aspek dengan kriteria baik dan kelas XI IPA 4
diperoleh 3 aspek dengan kriteria sangat baik dan 1 aspek dengan kriteria baik.
Hasil ini menunjukkan bahwa rubrik performance assessment yang digunakan
dapat membantu memudahkan penilaian kinerja (psikomotorik) siswa, aspek
yang dinilai meliputi persiapan praktikum, keterampilan melakukan praktikum,
membuat laporan sementara, dan kegiatan setelah praktikum.
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Berdasarkan uji pemakaian skala besar ini, nilai kognitif siswa
diperoleh dari nilai posttest masing-masing siswa di akhir kegiatan
pembelajaran. Keefektifan penggunaan rubrik performance assessment juga
ditentukan oleh hasil belajar kognitif siswa berupa nilai hasil posttest. Rata-rata
nilai yang diperoleh pada skala besar ini telah mencapai KKM untuk mata
pelajaran Kimia di SMA Negeri 7 Semarang. Hal ini dikarenakan siswa
semakin mudah memahami rubrik yang telah direvisi. Siswa semakin mudah
memahami materi dan mengetahui apa yang harus mereka lakukan dalam
praktikum sehingga ini berdampak pada tingginya nilai siswa. Rata-rata nilai
yang diperoleh kelas XI IPA 3 dan kelas XI IPA 4 yaitu 80,95 dan 81,46.
Harga N-Gain rata-rata sebesar 0,57 dan 0,58. Harga N-Gain diperoleh
dengan cara menganalisis nilai pretest siswa sebelum pembelajaran dan nilai
postest siswa setelah pembelajaran, dengan tujuan untuk mengetahui
peningkatan hasil belajar sebelum dan sesudah pembelajaran praktikum dengan
menggunakan rubrik performance assessment. Hasil belajar kognitif siswa
telah mencapai ketuntasan belajar, yaitu 33 siswa dari jumlah siswa di kelas.
Kelas XI IPA 3 ketuntasan belajar mencapai 33 dari 38 siswa telah tuntas
belajar dan kelas XI IPA 4 ketuntasan belajar mencapai 33 dari 37 siswa telah
tuntas belajar, sehingga penelitian skala besar ini ini telah berhasil.
Hasil belajar afektif siswa juga menjadi aspek penilaian pada uji
pemakaian skala besar ini. Aspek afektif yang dinilai antara lain adalah
kedisiplinan, kejujuran, kemandirian, rasa ingin tahu, bertanggungjawab, dan
bekerjasama. Nilai afektif siswa diperoleh dari siswa sendiri dalam bentuk
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refleksi diri siswa yang berbentuk check list. Nilai afektif terendah kelas XI
IPA 3 sebesar 75,00; nilai tertinggi 100,00; dan nilai rata-rata 84,67. Nilai
afektif terendah kelas XI IPA 4 sebesar 75,00; nilai tertinggi 100,00 dan nilai
rata-rata 88,88. Rata-rata afektif siswa kelas XI IPA 3 maupun kelas XI IPA 4
termasuk dalam kriteria tinggi.
Pada tahap uji pemakaian skala besar di kelas XI IPA 3 diperoleh 3
aspek dengan kriteria sangat baik dan 3 aspek dengan kriteria baik. Kelas XI
IPA 4 diperoleh 5 aspek dengan kriteria sangat baik dan 1 aspek dengan
kriteria baik. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat diketahui beberapa aspek
afektif siswa yang muncul dari penggunaan rubrik performance assessment,
yaitu kedisiplinan, kejujuran, kemandirian, rasa ingin tahu, bertanggungjawab,
dan bekerjasama.
Data untuk tanggapan siswa diperoleh setelah pembelajaran berakhir
untuk mengetahui pendapat siswa terhadap pembelajaran praktikum hidrolisis
garam dilengkapi rubrik performance assessment. Kelas XI IPA 3 sebagian
besar setuju yaitu 16 siswa dari 38 siswa. Kelas XI IPA 4 sebagian besar juga
setuju yaitu 20 siswa dari 37 siswa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa
setuju dengan penerapan pembelajaran praktikum hidrolisis garam “uji larutan
garam dalam air” dengan dilengkapi rubrik performance assessment.
Tanggapan tentang penggunaan rubrik performance assessment dalam
praktikum hidrolisis garam “uji larutan garam dalam air” juga diperoleh dari
guru kelas, yaitu Dra. S Minangwati, M.Pd. Guru mengisi angket yang telah
dibuat peneliti kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis deskriptif
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dari angket yang telah diisi menunjukkan bahwa guru setuju dengan
penggunaan rubrik. Hal ini dikarenakan guru beranggapan berdasarkan
penelitian yang telah dilakukan, rubrik dapat menarik minat belajar siswa,
mendorong aktivitas belajar siswa, siswa dapat lebih mudah memahami materi
yang diajarkan. Penggunaan rubrik tersebut juga dapat membantu dalam
penilaian kinerja (psikomotorik) siswa dan dapat melatih keterampilan kinerja
siswa dalam praktikum. Jadi, rubrik performace assessment sangat tepat
digunakan dalam praktikum hidrolisis garam “uji larutan garam dalam air”.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, telah tercipta inovasi rubrik
performance assessment dalam materi praktikum hidrolisis garam “uji larutan
garam dalam air” yang valid dan reliabilitas yang tinggi sehingga dapat
memudahkan penilaian kinerja (psikomotorik) siswa. Rubrik yang diinovasi
dapat memudahkan pemahaman observer dan siswa dalam memahami rubrik
tersebut sehingga tercipta kesepahaman persepsi yang tinggi antara observer
dan siswa tentang aspek-aspek sasaran keterampilan dalam praktikum yang
terdapat dalam rubrik tersebut. Hal serupa juga telah dilakukan oleh Sudria &
Sya‟aban (2008) yang menyatakan bahwa rubrik performance assessment yang
valid dan reliabel dapat digunakan untuk mengidentifikasi keterampilan dasar
kimia yang sangat dasar dan esensial sebagai sasaran asesmen. Demikian pula
penelitian yang telah dilakukan oleh Sudria & Siregar (2009), berhasil
mengembangkan rubrik penilaian keterampilan dasar praktikum untuk
membangun keterampilan dasar sehingga lebih menjamin ketepatan penilaian
sasaran sebagai syarat penilaian kualitas. Hal ini membuktikan bahwa
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penggunaan inovasi rubrik performance assessmet diperlukan dalam
pembelajaran praktikum kimia pada materi hidrolisis garam karena dapat
memudahkan dalam menilai kinerja (psikomotorik) siswa.
Dampak dari penggunaan rubrik juga dapat meningkatkan hasil belajar
siswa karena apabila telah mampu memahami rubrik tersebut maka materi
praktikum juga semakin mudah untuk dipahami. Peningkatan hasil belajar
terbukti dengan tercapainya indikator keberhasilan ketuntasan belajar dan
aspek psikomotorik serta afektif siswa juga dapat terukur. Berdasarkan hasil
penelitian yang diperoleh, guru setuju dengan penggunaan rubrik performance
assessment dalam materi praktikum hidrolisis garam. Rubrik dibuat sebaik dan
semenarik mungkin sehingga membuat siswa antusias dalam mengikuti
pembelajaran praktikum sehingga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa
siswa juga setuju dengan penggunaan rubrik performance assessment dalam
materi praktikum hidrolisis garam “uji larutan garam dalam air”.
Ketiga hasil belajar siswa, tanggapan siswa dan tanggapan guru yang
diperoleh telah mencapai hasil yang bagus. Berdasarkan hasil tersebut maka
inovasi rubrik performance assessment dalam materi praktikum hidrolisis
garam “uji larutan garam dalam air” dinyatakan telah layak diterapkan dalam
pembelajaran.

BAB 5
PENUTUP

5.3

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan

bahwa.
1.

Inovasi rubrik performance assessment materi praktikum hidrolisis garam
“uji larutan garam dalam air” telah memenuhi kriteria sangat layak dengan
persentase 86,46% sehingga rubrik performance assessment telah layak
digunakan dan dapat digunakan sebagai panduan penilaian kinerja
(psikomotorik) siswa dalam kegiatan praktikum hidrolisis garam “uji
larutan garam dalam air”.

2.

Hasil belajar kognitif siswa pada materi praktikum hidrolisis garam “uji
larutan garam dalam air” setelah melakukan kegiatan praktikum dengan
dilengkapi rubrik performance assessment dapat mencapai ketuntasan
belajar, yaitu ≥ 32 siswa dari 38 siswa mendapat nilai kimia ≥75.

3.

Karakter siswa yang dapat dibangun selama kegiatan praktikum hidrolisis
garam “uji larutan garam dalam air” antara lain adalah kedisiplinan,
kejujuran,

kemandirian,

rasa

ingin

bekerjasama.
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tahu,

bertanggungjawab,

dan
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5.4

Saran
Beberapa saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil penelitian

antara lain.
1.

Penggunaan inovasi rubrik performance assessment dalam pembelajaran
praktikum kimia merupakan alternatif bagi guru untuk memudahkan guru
dalam melakukan penilaian kinerja (psikomotorik) siswa.

2.

Guru hendaknya tidak hanya mengutamakan nilai kognitif siswa dalam
pelaksanaan pembelajaran kimia.

3.

Pembelajaran dengan rubrik performance assessment masih sangat jarang
digunakan dalam proses pembelajaran kimia, sehingga diperlukan
sosialisasi dari pihak sekolah dengan harapan dapat menunjang efektivitas
pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa.

4.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk
dikembangkan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan rubrik
performance assessment terhadap materi pokok atau mata pelajaran yang
berbeda agar penggunaan rubrik performance assessment ini dapat
berkembang dan bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran.
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Lampiran 1
PENGGALAN SILABUS
Nama Sekolah
Matapelajaran
Kelas/Semester
Standar Kompetensi
Alokasi Waktu
Kompetensi Dasar

: SMA Negeri 7 Semarang
: Kimia
: XI/2
: 4. Memahami sifat-sifat larutan asam-basa, metode pengukuran dan terapannya
: 4 jam pelajaran (2 x Pertemuan)
Indikator

Materi

Kegiatan Pembelajaran

Nilai Karakter

Penilaian

Pembelajaran
4.4 Menentukan

Alokasi

Sumber

waktu

dan bahan

4 jam

Menentukan

Hidrolisis

Mengkaji tentang

Rasa ingin

Jenis tagihan :

jenis garam

ciri-ciri

garam

materi Hidrolisis

tahu

1. Tugas

yang

beberapa jenis

Sifat larutan

garam dengan penuh

Kerja sama

mengalami

garam yang

garam yang

rasa ingin tahu secara

Mandiri

2. Kuis

Lembar

hidrolisis

dapat

terhidrolisis

mandiri sebelum

Tanggung

Bentuk

kerja

dalam air dan

terhidrolisis

melakukan

jawab

instrumen:

siswa,

pH larutan

dalam air

percobaan.

Disiplin

1. Test tertulis

bahan dan

garam tersebut

melalui

Melakukan percobaan

Jujur

2. Laporan

alat untuk

percobaan

dengan jujur untuk

tertulis

percobaan

menentukan ciri-ciri

kelompok

3. Performans

Sumber:
Buku kimia
Bahan :
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Menentukan

beberapa jenis garam

sifat garam

yang dapat

yang

terhidrolisis dalam air

terhidrolisis dari

melalui kerja sama

persamaan

kelompok di

reaksi ionisasi

laboratorium.
Mengkaji hasil
praktikum dengan
jujur melalui diskusi
kelompok.
Melaporkan hasil
praktikum dengan
penuh tanggung
jawab dan disiplin.
Menyimpulkan ciriciri garam yang
terhidrolsiis dslam air
melalui diskusi kelas.

4. Afektif
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Lampiran 2
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Nama Sekolah

: SMA Negeri 7 Semarang

Mata Pelajaran : Kimia
Kelas / Semester : X1 / 2
Alokasi Waktu : 4 x 45 Menit

A. Standar Kompetensi
4. Menentukan jenis garam yang mengalami hidrolisis dalam air dan pH
larutan garam tersebut

B. Kompetensi Dasar
4.4 Menentukan jenis garam yang mengalami hidrolisis dalam air dan pH
larutan garam tersebut

C. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Menentukan ciri-ciri beberapa jenis garam yang dapat terhidrolisis dalam
air melalui percobaan
2. Menentukan sifat garam yang terhidrolisis dari persamaan reaksi ionisasi

D. Tujuan Pembelajaran
1. Aspek kognitif:
1.1 Siswa dapat menjelaskan pengertian hidrolisis garam dengan penuh
tanggung jawab.
1.2 Siswa dapat menentukan ciri-ciri beberapa jenis garam yang dapat
terhidrolisis dalam air dengan melalui percobaan dengan jujur dan
bekerjasama dalam kelompok.
1.3 Siswa dapat menentukan sifat garam yang terhidrolisis secara
mandiri ketika disajikan persamaan reaksi ionisasi garam tersebut.
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1.4 Siswa dapat menentukan garam yang terhidrolisis total, terhidrolisis
sebagian, dan tidak terhidrolisis secara mandiri ketika disajikan
beberapa garam yang harus diklasifikasikan.
2. Aspek afektif:
2.1 Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.
2.2 Bersikap jujur dalam mengerjakan tugas.
2.3 Bersikap mandiri dalam mengerjakan tugas individu.
2.4 Kemampuan bekerjasama dengan orang lain.
2.5 Disiplin dalam menyelesaikan sesuatu.
2.6 Bertanggung jawab.
3. Aspek psikomotorik:
3.1 Keterampilan persiapan praktikum dengan penuh rasa ingin tahu.
3.2 Keterampilan melakukan percobaan dengan jujur dan bekerjasama
dalam kelompok.
3.3 Keterampilan membuat laporan sementara dengan penuh tanggung
jawab dan disiplin.
3.4 Keterampilan melakukan kegiatan setelah praktikum dengan penuh
tanggung jawab.

E. Materi Pembelajaran
1. Konsep Hidrolisis Garam
Hidrolisis garam adalah terurainya garam dalam air atau reaksi ionion garam dengan air. Hidrolisis garam hanya terjadi jika salah satu atau
kedua komponen penyusun garam tersebut berupa asam lemah dan atau
basa lemah. Sebagai elektrolit, garam akan terionisasi dalam larutannya
menghasilkan kation dan anion. Kation dan anion yang dapat mengalami
reaksi hidrolisis adalah kation dan anion garam yang termasuk elektrolit
lemah. Kedua ion inilah yang nantinya akan menentukan sifat dari suatu
garam jika dilarutkan dalam air.
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2. Jenis Garam
a. Garam dari asam kuat dengan basa kuat
Garam yang terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat tidak
mengalami hidrolisis dalam air karena kation dan anion garam berasal
dari elektrolit kuat. Ion-ion yang dilepaskan akan segera terionisasi
kembali secara sempurna sehingga larutan bersifat netral, pH larutan
sama dengan 7.
Contoh : Garam NaCl, K2SO4
Di dalam air, NaCl terion sempurna membentuk ion Na+ dan ClNaCl(aq)

Na+ (aq) + Cl- (aq)

Ion Na + berasal dari asam kuat dan ion Cl - berasal dari basa kuat
sehingga keduanya tidak bereaksi dengan air.
Na+ (aq) + H2O(l)
Cl-(aq) + H2O(l)

(tidak ada reaksi)
(tidak ada reaksi)

Oleh karena itu, larutan tetap bersifat netral (pH=7).
b. Garam dari asam kuat dengan basa lemah
Garam yang terbentuk dari asam kuat dengan basa lemah
mengalami hidrolisis sebagian (parsial) dalam air. Garam ini
mengandung kation basa yang mengalami hidrolisis. Larutan garam ini
bersifat asam, pH <7.
Contoh: NH4Cl, NH4 Br, Al2(SO4)3 .
Di dalam air, NH4Cl terionisasi membentuk ion NH4+ dan ClNH4Cl(aq) →NH4+(aq) + Cl-(aq)
Ion NH4+ bereaksi dengan air membentuk kesetimbangan sebagai
berikut:
NH4+ (aq) + H2O(l)
Cl-(aq) + H2O(l)

NH4OH(aq) + H+ (aq)
(tidak ada reaksi)

Adanya ion H+ yang dihasilkan menyebabkan konsentrasi ion H+ di
dalam air lebih banyak daripada konsentrasi OH-, sehingga larutan
garam bersifat asam.
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c. Garam dari asam lemah dengan basa kuat
Garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat
mengalami hidrolisis parsial dalam air. Garam ini mengandung anion
asam yang mengalami hidrolisis. Larutan garam ini bersifat basa (pH >
7).
Contoh: CH3COONa, CH3COOK, HCOOK, CH3COOBa
CH3COOK(aq ) → CH3COO-(aq ) + K+ (aq )
Ion CH3COO-(aq) bereaksi dengan air membentuk kesetimbangan
sebagai berikut:
CH3COO-(aq) + H2O(l)

CH3COOH(aq) + OH-(aq)

Adanya ion OH- yang dihasilkan menyebabkan konsentrasi ion H+ di
dalam air lebih sedikit daripada konsentrasi OH-, sehingga larutan
garam bersifat basa.
d. Garam dari asam lemah dengan basa lemah
Asam lemah dengan basa lemah dapat membentuk garam yang
terhidrolisis total (sempurna) dalam air. Kation maupun anion dapat
terhidrolisis dalam air.
Contoh : CH3COONH4, HCOONH4
CH3COONH4(aq) → CH3COO-(aq ) + NH4+ (aq )
Reaksi hidrolisisnya sebagai berikut:
CH3COO-(aq) + H2O(l)
NH4+(aq) + H2O(l)

CH3COOH(aq) + OH-(aq)
NH4OH(aq) + H+(aq)

Pada hasil reaksi terdapat ion OH- dan ion H+. Garam ini mungkin
bersifat bersifat asam, basa, maupun netral. Hal ini bergantung dari
perbandingan kekuatan kation terhadap anion dalam reaksi dengan air.
Sifat larutan bergantung pada kekuatan relatif asam dan basa
penyusunnya (Ka dan Kb).

3.

Metode Pembelajaran
Ceramah, tanya jawab, praktikum berbantuan rubrik performance assessment,
dan diskusi.
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4.

Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Pertama (90 menit):
Kegiatan Guru

Kegiatan Siswa

Waktu
10 menit

Pendahuluan
1. Membuka

pelajaran

dengan 1. Menjawab salam.

mengucapkan salam.
2. Memeriksa kehadiran siswa.

2. Duduk tenang.

3. Menumbuhkan rasa ingin tahu pada 3. Memperhatikan
siswa dengan menginformasikan akan

penjelasan guru

mempelajari ciri-ciri dan sifat garam

mengenai materi yang

hidrolisis.

akan dipelajari.

4. Memberi

motivasi

siswa

untuk 4. Siswa menjadi lebih

membangkitkan semangat belajar siswa.

semangat mengikuti
pembelajaran.

5. Mengaitkan konsep hidrolisis yang akan 5. Mengingat pengalaman
dibahas dengan pengalaman belajar

belajar yang pernah

yang pernah dipelajari siswa: “Larutan

dipelajari dan

bersifat asam mempunyai pH < 7, dan

memperhatikan

larutan basa mempunyai pH>7, serta

penjelasan yang

larutan netral pH=7.”

diberikan oleh guru.

Kegiatan Inti
Eksplorasi
1. Menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 1. Memberikan respons
melalui kegiatan tanya jawab yang

terhadap pertanyaan

komunikatif dan berhubungan dengan

guru.

kehidupan sehari-hari: “Bersifat apakah
garam

NaCl

yang

biasanya

kita

konsumsi? Berapa harga pHnya?”
2. Memberikan penguatan kepada siswa 2. Menjadi lebih
yang

dapat

menjawab

pertanyaan

semangat.

70 menit
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dengan benar.
Elaborasi
1. Guru menjelaskan materi hidrolisis 1. Mendengarkan
garam
2. Guru

penjelasan guru.
membimbing

siswa

untuk 2. Mengerjakan LKS

menyelesaikan latihan soal yang ada di

dengan penuh

LKS

tanggung jawab

3. Guru

membentuk

6

kelompok 3. Setuju dengan

praktikum, masing-masing 6-7 siswa.

kelompok yang telah
terbentuk.

4. Mensosialisasikan rubrik yang akan
digunakan

dalam

praktikum

pada

4. Mendengarkan
penjelasan guru.

pertemuan berikutnya.
Konfirmasi
1. Guru dengan penuh tanggung jawab 1. Mendengarkan
memberi penegasan mengenai hal yang

penjelasan guru

benar dan membetulkan jawaban siswa
yang belum tepat.
2. Menghargai

prestasi

dengan 2. Merasa lebih

memberikan umpan balik positif dan

bersemangat dan

penguatan dalam bentuk lisan terhadap

bangga

keberhasilan siswa dalam mengerjakan
praktikum.
3. Memberi kesempatan kepada siswa 3. Mengajukan
untuk bertanya.

pertanyaan jika
mengalami kesulitan.

4. Memberikan motivasi kepada siswa 4. Merasa lebih
yang kurang/belum berpartisipasi aktif

termotivasi untuk giat

secara maksimal.

belajar.
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Penutup
1. Membimbing siswa secara mandiri 1. Menyimpulkan materi
dalam membuat kesimpulan mengenai

berdasarkan

materi yang telah disampaikan hari ini

pengalaman belajar

dan memberikan umpan balik terhadap

yang telah dilakukan.

proses dan hasil pembelajaran.

10 menit

2. Memberikan tugas kepada setiap siswa 2. Mencermati dan
mempersiapkan segala sesuatu untuk

mencatat penugasan

praktikum pada pertemuan berikutnya.

yang diberikan guru.

3. Memberi salam penutup.

3. Menjawab salam

Pertemuan Kedua (90 menit):
Kegiatan Guru

Kegiatan Siswa

Waktu

Pendahuluan
1. Memberi salam pembuka.

1. Menjawab salam.

2. Memeriksa kehadiran siswa.

2. Duduk tenang.

3. Menumbuhkan rasa ingin tahu pada

3. Memperhatikan

siswa dengan mengomunikasikan tujuan

penjelasan guru

pembelajaran yang harus dicapai oleh

dengan penuh rasa

siswa.

ingin tahu mengenai
materi yang akan
dipelajari

4. Memberi

motivasi

siswa

untuk 4. Siswa menjadi lebih

membangkitkan semangat belajar siswa

semangat mengikuti
pembelajaran.

5 menit
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Kegiatan Inti
Eksplorasi
1. Membimbing siswa untuk menempatkan 1. Menempati tempat
diri

pada

kelompok

yang

telah

ditentukan.

duduk sesuai
kelompoknya masingmasing.

2. Mengkondisikan siswa untuk melakukan 2. Bersiap untuk
percobaan.

melakukan percobaan,
menyiapkan alat dan
bahan.

3. Memberikan kesempatan kepada siswa 3. Bekerjasama dalam
untuk bekerjasama dalam kelompok

kelompoknya untuk

melakukan percobaan dengan jujur.

melakukan percobaan.

Elaborasi
1. Membimbing siswa secara berkelompok 1. Bekerjasama dalam
dalam

menyusun

dengan

penuh

laporan

sementara

tanggungjawab

dan

diskusi kelompoknya
untuk menyusun
laporan praktikum

disiplin.

sementara.
2. Mengevaluasi hasil praktikum secara 2. Mendengarkan
garis besar.
3. Membimbing

penjelasan guru.
siswa

untuk 3. Menyimpulkan hasil

menyimpulkan hasil praktikum.

praktikum.

Konfirmasi
1. Guru dengan penuh tanggung jawab 1. Mendengarkan
memberi penegasan mengenai hal yang

penjelasan guru

benar dan membetulkan jawaban siswa
yang belum tepat.
2. Menghargai prestasi dengan memberikan 2. Merasa lebih
umpan balik positif dan penguatan dalam

bersemangat dan

bentuk lisan terhadap keberhasilan siswa

bangga.

75 menit
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dalam mengerjakan praktikum.
3. Memberi

kesempatan

kepada

siswa 3. Mengajukan

untuk bertanya.

pertanyaan jika
mengalami kesulitan.

4. Memberikan motivasi kepada siswa yang 4. Merasa lebih
kurang/belum berpartisipasi aktif secara

termotivasi untuk giat

maksimal.

belajar.

Penutup
1. Memberikan

umpan

balik

terhadap

1. Merasa senang.

mandiri

2. Menyimpulkan

proses dan hasil pembelajaran.
2. Membimbing

siswa

secara

dalam membuat kesimpulan mengenai

mengenai praktikum

praktikum yang telah dilakukan dan

yang telah dilakukan

memberikan

berdasarkan

umpan

balik

terhadap

proses dan hasil pembelajaran.

pengalaman belajar
yang telah dilakukan.

3. Memberikan tugas kepada setiap siswa

3. Mencermati dan

mempersiapkan segala sesuatu untuk

mencatat penugasan

praktikum pada pertemuan berikutnya.

yang diberikan guru.

4. Menanyakan

kesan-kesan

mereka

4. Menyampaikan

terhadap pembelajaran dilengkapi rubrik

kesan-kesan mereka

yang digunakan dalam praktikum.

dengan mengisis
angket yang telah
dibagikan.

5. Memberi salam penutup.

5. Menjawab salam

10 menit
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5.

Media dan Sumber Belajar
Media

: lembar kerja siswa

Sumber

: Purba, Michael. 2006. Kimia untuk SMA Kelas XI. Jakarta:
Erlangga.
Sutresna, Nana. 2007. Cerdas Belajar Kimia untuk Kelas
XI Sekolah Menengah Atas. Bandung: Grafindo
Media Pratama.

6.

Penilaian
1. Aspek Kognitif
a. Prosedur

: Tes Tertulis (Posttest)

b. Bentuk soal

: Pilihan ganda

c. Instrumen

: Lembar soal

d. Kunci Jawaban

: Terlampir

2. Aspek Psikomotorik
a. Prosedur

: Observasi Langsung

b. Jenis Tagihan

: Laporan Praktikum (Individu)

c. Instrumen

: Check List

3. Aspek Afektif
a. Prosedur

: Observasi Langsung

b. Instrumen

: Check List
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Lampiran 3

LEMBAR KERJA SISWA
Untuk Sekolah
Menengah Atas

Nama

: …………………………………………...................

Kelas

: …………………………………………...................

No. Absen

: …………………………………………...................

Sekolah

: …………………………………………...................

KIMIA
Kelas XI / 2
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Kelas/ Semester

: XI/2

Standar Kompetensi: 4. Menentukan jenis garam yang mengalami hidrolisis
dalam air
dan pH larutan garam tersebut
Kompetensi Dasar : 4.4 Menentukan jenis garam yang mengalami hidrolisis
dalam air
dan pH larutan garam tersebut

Mengingat Materi
Sebelumnya tentang pH
Larutan……….

Berapa pH Larutan di bawah ini yang telah kalian ketahui???

Larutan asam mempunyai pH< ……………….
Larutan basa mempunyai pH > ……………….
Larutan netral mempunyai pH=………………….
……………………………..
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1. Konsep Hidrolisis Garam
Hidrolisis garam adalah terurainya garam dalam air atau reaksi ion-ion garam
dengan air. Hidrolisis garam hanya terjadi jika salah satu atau kedua komponen penyusun
garam tersebut berupa asam lemah dan atau basa lemah. Sebagai elektrolit, garam akan
terionisasi dalam larutannya menghasilkan kation dan anion. Kation dan anion yang dapat
mengalami reaksi hidrolisis adalah kation dan anion garam yang termasuk elektrolit lemah.
Kedua ion inilah yang nantinya akan menentukan sifat dari suatu garam jika dilarutkan
dalam air.

2. Jenis Garam
a.

Garam dari asam kuat dengan basa kuat
Garam yang terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat tidak mengalami hidrolisis
dalam air karena kation dan anion garam berasal dari elektrolit kuat. Ion-ion yang
dilepaskan akan segera terionisasi kembali secara sempurna sehingga larutan bersifat
netral, pH larutan sama dengan 7. Contoh: NaCl
Di dalam air, NaCl terion sempurna membentuk ion Na+ dan ClNaCl(aq)

Na+ (aq) + Cl- (aq)

Ion Na+ berasal dari asam kuat dan ion Cl- berasal dari basa kuat sehingga keduanya tidak
bereaksi dengan air.
Na+ (aq) + H2O(l)
Cl-(aq) + H2O(l)

(tidak ada reaksi)
(tidak ada reaksi)

Tuliskan contoh garam yang bersifat netral!
………………………………………………………………………..
……………………………………………….……………………….
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b. Garam dari asam kuat dengan basa lemah
Garam yang terbentuk dari asam kuat dengan basa lemah mengalami hidrolisis
sebagian (parsial) dalam air. Garam ini mengandung kation basa yang mengalami
hidrolisis. Larutan garam ini bersifat asam, pH <7. Contoh: NH4Cl
Di dalam air, NH4Cl terionisasi membentuk ion NH4+ dan ClNH4Cl(aq) →NH4+(aq) + Cl-(aq)
Ion NH4+ bereaksi dengan air membentuk kesetimbangan sebagai berikut:
NH4+ (aq) + H2O(l)
Cl-(aq) + H2O(l)

NH4OH(aq) + H+ (aq)
(tidak ada reaksi)

Adanya ion H+ yang dihasilkan menyebabkan konsentrasi ion H+ di dalam air lebih banyak
daripada konsentrasi……., sehingga larutan garam bersifat asam.

Tuliskan contoh dari garam yang bersifat asam!
………………………………………………………………………..
……………………………………………….……………………….

c.

Garam dari asam lemah dengan basa kuat
Garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat mengalami hidrolisis
parsial dalam air. Garam ini mengandung anion asam yang mengalami hidrolisis. Contoh:
CH3COONa
CH3COON(aq ) →CH3COO-(aq ) + Na+ (aq )
Ion CH3COO-(aq) bereaksi dengan air membentuk kesetimbangan sebagai berikut:
CH3COO-(aq) + H2O(l)

CH3COOH(aq) + OH-(aq)

Adanya ion OH- yang dihasilkan menyebabkan konsentrasi ion H+ di dalam air lebih
sedikit

daripada

konsentrasi

OH-,

sehingga

larutan

garam

bersifat

…………………………………………

d.

Garam dari asam lemah dengan basa lemah
Asam lemah dengan basa lemah dapat membentuk garam yang terhidrolisis total
(sempurna) dalam air. Kation maupun anion dapat terhidrolisis dalam air. Contoh :
CH3COONH4
CH3COONH4(aq) → CH3COO-(aq ) + NH4+ (aq )
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Reaksi hidrolisisnya sebagai berikut:
CH3COO-(aq) + H2O(l)
NH4+(aq) + H2O(l)

CH3COOH(aq) + OH-(aq)
NH4OH(aq) + H+(aq)

Pada hasil reaksi terdapat ion OH- dan ion H+. Jadi, garam ini mungkin bersifat
bersifat asam, basa, maupun netral. Hal ini bergantung dari perbandingan kekuatan kation
terhadap anion dalam reaksi dengan air. Sifat larutan bergantung pada kekuatan relatif
asam dan basa penyusunnya (Ka dan Kb)

Buatlah kesimpulan dari keempat jenis garam di atas!

PETUNJUK PRAKTKUM SISWA
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PRAKTIKUM HIDROLISIS GARAM
”UJI LARUTAN GARAM DALAM AIR”

1. Tujuan :
a. Menentukan sifat garam dalam air.
b. Mengklasifikasikan garam yang terhidrolisis total, terhidrolisis sebagian, dan tidak
terhidrolisis.
c. Menentukan ciri-ciri garam yang dapat terhidrolisis dalam air.
2. Alat dan Bahan
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Alat dan Bahan
Tabung reaksi
Pipet volume
Kertas lakmus merah
Kertas lakmus biru
Larutan (NH4)2SO4
Larutan CH3COONH4
Larutan NH4Cl
Larutan CaCl2
Larutan Al2(SO4)3
Larutan K2CO3
Larutan NH4CN
Larutan Na2SO4
Larutan Na2CO3
Larutan CH3COONa

Jumlah
10
2
10
10
10 mL
10 mL
10 mL
10 mL
10 mL
10 mL
10 mL
10 mL
10 mL
10 mL

3. Prosedur
1. Masukkan setiap larutan ke dalam tabung reaksi masing-masing 10 mL dengan
menggunakan pipet volume.
2. Celupkan kertas lakmus merah ke dalam setiap larutan. Amati dan catat perubahan
warna pada kertas lakmus merah.
3. Celupkan kertas lakmus biru ke dalam setiap larutan. Amati dan catat perubahan
warna pada kertas lakmus biru.
4. Nyatakan pH larutan (<7, >7, atau =7) dan sifat larutan setiap garam (bersifat asam,
basa atau netral).
5. Nyatakan larutan tersebut mengalami hidrolisis total, sebagian, atau tidak
terhidrolisis.
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6. Data Pengamatan
Perubahan Warna pH (
No.

Larutan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ammonium sulfat
Ammonium asetat
Ammonium klorida
Kalsium klorida
Aluminium sulfat
Kalium karbonat
Ammonium sianida
Natrium sulfat
Natrium karbonat
Natrium Asetat

)

Sifat Larutan (

)

Hidrolisis (

)

Lakmus Lakmus
<7 = >7 Asam Basa Netral Tidak Sebagian Total
Merah
Biru
7

7. Pertanyaan
a. Bagaimana perubahan warna pada kertas lakmus jika diujikan pada larutan yang bersifat
asam? Bagaimana pula jika dilakukan pada larutan yang bersifat basa dan larutan yang
bersifat netral?
b. Kelompokkan larutan garam yang bersifat asam, basa, dan netral!
c. Kelompokkan larutan garam yang mengalami hidrolisis total, sebagian, dan tidak
terhidrolisis!
d. Tulislah rumus basa atau asam pembentuk garam-garam tersebut dan golongkan ke dalam
asam kuat dan basa kuat atau asam lemah dan basa lemah.
Garam

Basa Pembentuk
Rumus
Golongan

Asam pembentuk
Rumus
Golongan

e. Tuliskan rekasi ionisasi untuk garam ammonium sulfat, natrium karbonat, dan natrium
sulfat!
f. Mengapa beberapa larutan yang termasuk larutan garam mempunyai sifat asam atau basa
atau netral? Jelaskan dengan teori hidrolisis!
g. Buatlah laporan secara individu dengan sebaik mungkin!
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Lampiran 4
KISI-KISI SOAL UJI COBA HIDROLISIS GARAM
Standar Kompetensi: Menentukan jenis garam yang mengalami hidrolisis
dalam air dan pH larutan garam tersebut

No

Kompetensi

Indikator

C1

C2

C3

C4

Dasar
1

Menentukan

1. Menentukan

1

2, 3, 4,

jenis garam

ciri-ciri

8,9,15,

yang

beberapa jenis

17,21,24,

mengalami

garam yang

28,33,36,

hidrolisis

dapat

37,38,40

dalam air dan

terhidrolisis

pH larutan

dalam air

garam

melalui

tersebut

percobaan

2. Menentukan

6,10,11,

5, 26, 32 7,18,27,
35,

14,22,23 13,16,19,

sifat garam

12,20,25, 30, 34,

yang

31,39,

29

terhidrolisis
dari persamaan
reaksi ionisasi

Jumlah

1

23

8

8

Persentase

2,50%

57,50 %

20,00 %

20,00 %
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Lampiran 5
SOAL UJI COBA
Mata pelajaran
Kelas/ Semester
Pokok Bahasan
Waktu

: Kimia
: XI/ 2
: Hidrolisis Garam
: 45 menit

Petunjuk:
1. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A,
B, C, D, atau E pada lembar jawab yang tersedia.
2. Apabila ada jawaban yang salah dan Anda ingin mengubahnya, berilah tanda
coret pada jawaban yang salah dan berilah tanda silang pada jawaban anda.
Contoh : jawaban semula
A
B
C
D
E
jawaban sekarang A
B
C
D
E
3. Lembar soal tidak boleh di coret-coret.
4. Selamat Mengerjakan.
1. Pasangan berikut yang tidak mengalami hidrolisis adalah…..
a. Garam dari asam lemah-basa lemah
b. Garam dari asam kuat-basa kuat
c. Garam dari asam lemah-basa kuat
d. Gaam dari asam kuat-basa lemah
e. Semua jawaban salah
2. Pernyataan berikut ini benar, kecuali……
a. Hidrolisis garam adalah reaksi penguraian garam oleh air
b. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah mengalami
hidrolisis sebagian.
c. Sifat larutan garam yang terhidrolisis total bergantung pada besarnya Ka
dan Kb.
d. Garam yang terhidrolisis total, semakin besar harga Ka maka garam
tersebut bersifat basa.
e. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat memiliki pH>7.
3. Suatu larutan memiliki pH > 7, apabila dalam air dilarutkan…..
a. Garam dari asam lemah
b. Garam dari asam kuat-basa kuat
c. Garam dari asam lemah-basa kuat
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d. Garam dari asam kuat-basa lemah
e. Semua jawaban salah
4. Senyawa yang memiliki pH terbesar jika dilarutkan dalam air adalah…..
a. NaCl
b. CH3COOH
c. (NH4)2SO4
d. Mg(Cl)2
e. Ba(HCOO)2
5. Garam ketika dilarutkan dalam air mengakibatkan derajat keasaman air kurang
dari 7, garam tersebut adalah..….
a. Kalium klorida

d. Barium klorida

b. Natrium nitrat

e. Kalium florida

c. Ammonium sulfat
6. Larutan garam berikut ini memiliki harga pH yang dipengaruhi oleh
konsentrasinya, larutan garam yang bersifat netral adalah….
a. (CH3COOH)2Ba

d. K2SO4

b. (NH4)2S

e. NaF

c. NH4ClO4
7. Perhatikan beberapa larutan garam berikut:
(1) Na2CO3

(3) KNO2

(2) KNO3

(4) NaCl

Larutan di atas yang dapat membirukan kertas lakmus merah adalah……
a. 1 dan 2
d. 1 dan 3
b. 2 dan 3

e. 2 dan 4

c. 3 dan 4
8. Garam ketika dilarutkan dalam air maka pH air tetap sama dengan 7, garam
tersebut adalah..….
a. NaCl

d. NH4ClO4

b. CH3COONa

e. (NH4)2SO3

c. KCN
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9. Larutan garam dalam air yang terhidrolisis sempurna adalah…..
a. NaCl

d. NH4ClO4

b. CH3COONa

e. (NH4)2SO3

c. KCN
10. Garam yang apabila dilarutkan dalam air membentuk larutan bersifat basa
adalah…..
a. CH3COOH

d. Na2SO4

b. CuSO4

e. NH4NO3

c. CH3COONa
11. Peristiwa hidrolisis tidak terjadi pada larutan….
a. CH3COONa

d. HCOONH4

b. NH4Cl

e. NH4F

c. Na2SO4
12. Garam berikut yang larutannya bersifat asam adalah…….
a. KBr

d. CH3COOK

b. NH4Cl

e. NaCl

c. CaCO3
13. Di antara garam-garam berikut:
(1) K2CO3

(3) K3PO4

(2) NH4NO3

(4) NaCl

Garam yang dalam air bersifat basa adalah…..
a. 1, 2 dan 3

d. 4 saja

b. 1 dan 3

e. 1, 2, 3, dan 4

c. 2 dan 4
14. Garam yang dalam air bersifat asam adalah……
a. Tembaga (II) klorida

d. Kalium karbonat

b. Barium nitrat

e. Kalium klorida

c. Natrium asetat
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15. Di antara garam-garam berikut, yang mengalami hidrolisis sebagian adalah…
a. NaCl

d. CH3COONH4

b. K2SO4

e. CaS

c. Ba(NO3)2
16. Garam kalium benzoat biasanya ditambahkan ke dalam manisan buah
kemasan kaleng sebagai bahan pengawet. Diantara pernyataan di bawah ini
yang tidak sesuai tentang sifat-sifat garam tersebut adalah….
a. Terdapat kesetimbangan ion benzoat dan asam benzoat dalam larutannya
b. Produk hidolisis garamnya menghasilkan ion K+
c. pH larutan garamnya lebih besar dibandingkan dengan pOH
d. larutan garam zat pengawet tersebut dapat memerahkan kertas lakmus biru
e. garam tersebut terhidrolisis sebagian dalam air
17. Garam yang memiliki pH > 7 dalam larutannya adalah…..
a. K2CO3

d. NaCl

b. Na2SO4

e. K2SO4

c. NH4Cl
18. Di antara garam-garam berikut:
(1) Natrium asetat

(3) Natrium florida

(2) Kalium format

(4) Amonium klorida

Larutan garam berikut yang dapat membirukan kertas lakmus adalah…..
a. 1, 2 dan 3
d. 4 saja
b. 1 dan 3

e. 1, 2, 3, dan 4

a. 2 dan 4
19. Berikut ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu larutan:
(1) Bersifat asam

(3) harga pH < 7

(2) Membirukan lakmus merah

(4) terhidrolisis sempurna

Sifat yang benar dimiliki oleh larutan amonium sulfat adalah……..
a.

(1), (2), (3)

d.

(1) dan (4)

b.

(1) dan (3)

e.

(3) dan (4)

c.

(2) dan (4)
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20. Jika anda akan melakukan uji sifat larutan, larutan yang dapat memerahkan
lakmus biru adalah..........
a.

Na2O

d.

NaBr

b.

NH4NO3

e.

H2O

c.

Na2CO3

21. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah adalah.........
a.

NH4NO3

d.

CH3COONa

b.

NH4Cl

e.

CH3COOK

c.

NH4CN

22. Jika anda mempunyai indikator fenolftalein, larutan garam yang dapat
merubah warna indikator tersebut menjadi biru adalah......
a.

Larutan H2SO4

d.

Larutan NaNO3

b.

Larutan NH4Cl

e.

Larutan K2CO3

c.

Larutan CH3COOH

23. Garam yang terhidrolisis sebagian dan bersifat basa dihasilkan dari
pencampuran pada jumlah mol yang sama antara............
a.

NaOH dan H2SO4

d.

NaOH dan HCl

b.

NH3 dan HCl

e.

KOH dan HCN

c.

KOH dan HCl

24. Ion berikut mengalami hidrolisis dalam air, kecuali...........
a.

Na+

d.

Al3+

b.

CN-

e.

S2-

c.

CO32-

25. Garam berikut yang mengalami hidrolisis sebagian dan bersifat basa
adalah.........
a.

(NH4)2CO3

d.

NaCl

b.

(CH3COO)2Ca

e. (NH4)2SO4

c.

Na2SO4

26. Larutan 1 Molar berikut ini yang mempunyai pH paling tinggi adalah........
a.

NaCl

d.

CH3COONa

b.

K2SO4

e.

(NH4)2NO3
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c.

CH3COOH

27. Larutan NH4Cl dalam air mempunyai pH < 7. Penjelasan hal ini adalah.........
a.

NH4+ menerima proton dalam air

b.

Cl- bereaksi dengan air membentuk HCl

c.

NH3 mempunyai tetapan kesetimbangan yang besar

d.

NH4Cl mudah larut dalam air

e.

NH4+ dapat memberi proton kepada air

28. Dari garam berikut ini yang mengalami hidrolisis total adalah.........
a.

K2CO3

d.

NH4CN

b.

Al2(CO3)3

e.

BaCO3

c.

NH4Br

29. Reaksi ionisasi untuk garam NH4Cl adalah sebagai berikut:
NH4Cl(aq) → NH4+(aq) + Cl-(aq)
NH4+(aq) + H2O(l) → NH3(aq) + H3O+
Cl-(aq) + H2O(l) ≠
Dari reaksi di atas, maka NH4Cl merupakan garam yang bersifat …..
a. Asam
d. Asam dan basa
b. Basa

e. semua jawaban salah

c. Netral
30. Perhatikan reaksi ionisasi berikut ini:
CH3COONa(aq) → CH3COO-(aq) + Na+(aq)
CH3COO-(aq) + H2O(l) → CH3COOH(aq) + OH-(aq)
Na+(aq) + H2O(l) ≠
Dari reaksi di atas, di ketahui CH3COONa bersifat basa, karena….
a. kationnya terhidrolisis menghasilkan H+
b. kationnya terhidrolisis menghasilkan OHc. anionnya terhidrolisis menghasilkan OHd. anionnya terhidrolisis menghasilkan H+
e. kation dan anionnya terhidrolisis
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31. Campuran asam-basa berikut ini yang akan membentuk garam yang bersifat
asam adalah……………………….
a. NaOH dan HCl

d. Ba(OH)2 dan H2SO3

b. KOH dan HNO3

e. Ca(OH)2 dan H2ClO3

c. Al(OH)3 dan H2SO4
32. Garam ketika dilarutkan dalam air maka pH air > 7, garam tersebut adalah..….
a. Kalium nitrat
b. Amonium klorida
c. Amonium nitrat
d. Kalsium karbonat
e. Barium sulfat
33. Larutan yang dapat mengubah lakmus biru menjadi merah adalah….
a. CH3COONa

d. AlCl3

b. CH3COOK

e. Na2CO3

c. KCN
34. Garam berikut jika dilarutkan dalam air tidak mempengaruhi pH air adalah…
a. Kalium formiat

d. Natrium asetat

b. Amonium nitrat

e. Amonium klorida

c. Kalium klorida
35. AgClO3 dapat mengalami hidrolisis sebagian karena………………….............
a. anionnya terhidrolisis menghasilkan OHb. anionnya terhidrolisis menghasilkan H+
c. kation dan anionnya terhidrolisis
d. kationnya terhidrolisis menghasilkan OHe. kationnya terhidrolisis menghasilkan H+
36. Diantara garam berikut yang berasal dari asam lemah dan basa kuat adalah….
a. HCOONa
b. KCN
c. K2SO4
d. Mg(ClO4)2
e. AlCl3
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37. Jika anda mempunyai lakmus merah, larutan garam yang dapat merubah
warna lakmus tersebut menjadi biru adalah......
a. Larutan H2SO4

d. Larutan Mg(NO3)2

b. Larutan K2CO3

e. LarutanCH3COOH

c. Larutan NH4Cl
38. Asam berikut yang dapat terhidolisis dalam air apabila bereaksi dengan
Ca(OH)2 adalah………….
a. H2C2O4

d. H2SO4

b. HClO3

e. HI

c. HBr
39. Campuran asam-basa berikut ini yang akan membentuk garam yang bersifat
netral adalah……………………….
a. HF dan NaOH
b. H2SO3 dan KOH
c. HClO4 dan Mg(OH)2
d. H2S dan KOH
e. HClO3 dan Ba(OH)2
40. Ion berikut tidak mengalami hidrolisis dalam air, kecuali...........
a. Na+
b.

SO32-

c.

NO3-

d.

SO42-

e.

Ca2+

114

Lampiran 6
KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

B
D
C
E
C
D
D
A
E
C
C
B
B
A
E
D
A
A
B
B

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

C
E
E
A
B
D
E
D
A
C
C
D
D
C
E
A
B
A
E
B
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Lampiran 7

116

117

118

119

120

121

Lampiran 8
KISI-KISI PSIKOMOTORIK
PRAKTIKUM UJI LARUTAN GARAM DALAM AIR
No.

Aspek yang dinilai

1

KEGIATAN PERSIAPAN PRAKTIKUM
a. Menyiapkan alat
Mampu menyiapkan alat-alat
praktikum
yang akan digunakan untuk
praktikum dengan lengkap,
bersih, dan teliti
b. Menyiapkan larutan
Mampu mengambil larutan
kerja
kerja yang akan digunakan
untuk praktikum dengan
lengkap dan benar
c. Menyiapkan format
Mampu menyiapkan format
laporan sementara
laporan sementara dengan
lengkap dan sistematis
KETERAMPILAN MELAKUKAN PRAKTIKUM
a. Keterampilan
Mampu mengambil larutan
mengambil larutan kerja kerja menggunakan pipet
dengan pipet volume
volume dengan benar dan
tepat
b. Keterampilan
Mampu mengamati volume
mengamati volume
larutan pada pipet volume
larutan kerja pada pipet dengan benar dan tepat

2

Indikator ketercapaian

volume
c. Keterampilan
mengeluarkan larutan
kerja dari pipet volume
ke tabung reaksi

Mampu mengeluarkan
larutan kerja dari pipet
volume ke tabung reaksi
dengan benar dan tepat
d. Keterampilan
Mampu menyelupkan kertas
menyelupkan kertas
lakmus ke dalam tabung
lakmus ke dalam tabung reaksi dengan baik dan benar
reaksi
e. Keterampilan
mengelompokkan sifat
larutan hasil uji
praktikum
f.

Keterampilan
menafsirkan pH larutan
kerja

Mampu mengelompokkan10
larutan kerja hasil uji
praktikum ke dalam larutan
asam, basa, atau netral
dengan benar
Mampu menghubungkan
hasil pengamatan 10 larutan
kerja dengan kisaran pH<7,
pH>7, atau pH=7 dengan
benar

Nomor Bobot
butir
20
1a
6

1b

6

1c

8

2a

50
10

2b

7

2c

8

2d

7

2e

6

2f

6
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g. Keterampilan
mengelompokkan jenis
larutan kerja

3

4

Mampu mengelompokkan 10
jenis larutan kerja ke dalam
larutan yang terhidrolisis
total, sebagian, atau tidak
terhidrolisis dengan benar.
MEMBUAT LAPORAN SEMENTARA
a. Membuat laporan
Mampu membuat laporan
sementara hasil analisis hasil analisis dengan lengkap
dan sistematis
KEGIATAN SETELAH PRAKTIKUM
a. Menuang sisa larutan
Mampu menuang sisa larutan
kerja ke tempat yang
kerja ke tempat yang tersedia
disediakan
dengan benar dan hati-hati
b. Kebersihan alat dan
Mampu membersihkan alat
tempat praktikum
dan merapikan tempat
praktikum dengan baik
c. Mengembalikan alatMampu mengembalikan alatalat yang sudah
alat yang sudah dibersihkan
dibersihkan
ke tempat semula dengan
tepat dan rapi

2g

6

3a

10
10

4a

20
7

4b

7

4c

6
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Lampiran 9
RUBRIK (KRITERIA PENILAIAN)
PRAKTIKUM UJI LARUTAN GARAM DALAM AIR

No
Aspek yang dinilai
Gradasi tingkat ketercapaian
1
PERSIAPAN PRAKTIKUM
a. Menyiapkan alat
10 tabung reaksi, 2 pipet 4. Siswa mampu menyiapkan 6 alat
praktikum
volume 10mL , 10 kertas
praktikum dengan lengkap,
lakmus merah dan 10
bersih dan teliti
kertas lakmus biru
3.Siswa mampu menyiapkan 3-5
alat praktikum
Lakmus
2. Siswa mampu menyiapkan alat
merah
praktikum kurang dari 3
1. Siswa tidak menyiapkan alat
praktikum
Lakmus
biru

Pipet volume

b. Menyiapkan larutan
kerja

c. Menyiapkan format
laporan sementara

Tabung reaksi
10mL(NH4)2SO4,
10mLNH4Cl,
10 mL CaCl2,
10 mL Al2(SO4)3,
10 mL K2CO3,
10 mL Na2SO4,
10mL Na2CO3,
10mL CH3COONa,
10 mL NH4CN,
10 mL CH3COONH4
Format laporan
sementara terdiri dari:
1. Judul
2. Tujuan
3. Alat dan Bahan
4. Hasil Pengamatan
5. Simpulan

4. Siswa mampu mengambil 2
larutan kerja dengan benar.
3.Siswa mampu mengambil 1
larutan kerja dengan benar.
2. Siswa mampu mengambil 1
larutan kerja tetapi tidak benar.
1. Siswa tidak mengambil larutan
kerja
4.Siswa mampu menyiapkan
format laporan sementara
dengan lengkap dan sistematis.
3.Siswa mampu menyiapkan
format laporan dengan lengkap
namun kurang sistematis.
2.Siswa mampu menyiapkan
format laporan sementara
kurang lengkap, kurang
sistematis.
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1.Siswa tidak menyiapkan format
laporan sementara
2

KETERAMPILAN MELAKUKAN PERCOBAAN
a. Keterampilan
4. Siswa mampu mengambil
mengambil larutan
larutan kerja 10 mL dengan
kerja dengan
menggunakan pipet volume
menggunakan pipet
secara benar dan tepat.
volume
Seperti pada gambar (a) :
pipet volume dalam keadaan
tegak dimasukkan ke dalam
gelas kimia sampai setengah
larutan
kemudian
memipet
larutan tersebut.
(a)

(b)

(c)

3. Siswa mampu mengambil
larutan kerja 10 mL dengan
menggunakan pipet volume
secara benar namun kurang
tepat.
Seperti pada gambar (b) :
pipet volume dalam keadaan
tegak dimasukkan ke dalam
gelas kimia tetapi tidak sampai
setengah larutan kemudian
memipet larutan tersebut
2. Siswa mampu mengambil
larutan kerja 10 mL dengan
menggunakan pipet volume
kurang benar dan kurang tepat.
Seperti pada gambar (c) :
pipet volume dalam keadaan
tegak dimasukkan ke dalam
gelas kimia sampai menyentuh
bagian dinding gelas kimia
kemudian memipet larutan
tersebut
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2. Siswa tidak mampu mengambil
larutan kerja 10 mL dengan
menggunakan pipet volume.
Seperti pada gambar (d) :
pipet volume dalam keadaan
tegak dimasukkan ke dalam
gelas kimia tidak sampai
menyentuh larutan yang ada di
dalam gelas kimia.
(d)
b. Keterampilan
mengamati volume
larutan kerja pada
pipet volume

4. Siswa mampu mengamati
volume larutan 10 ml pada
pipet volume dengan benar dan
tepat.
Seperti pada gambar (a):
pipet volume diangkat keluar
dari gelas kimia sehingga
sejajar dengan mata praktikan
dan diamati volumenya.

(a)
3. Siswa mampu mengamati
volume larutan 10 ml pada
pipet volume dengan benar
namun kurang tepat.
Seperti pada gambar (b):
pipet volume diangkat tetapi
masih berada dalam gelas kimia
sehingga sejajar dengan mata
praktikan dan diamati
volumenya.
(b)
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2. Siswa mampu mengamati
volume larutan 10 ml pada pipet
volume kurang benar dan kurang
tepat.
Seperti pada gambar (c)
pipet volume diangkat keluar
dari gelas kimia dan diamati
volumenya, tetapi tidak sejajar
dengan mata praktikan.

(c)
1. Siswa tidak mampu mengamati
volume larutan 10 ml pada
pipet volume.
Seperti pada gambar (d):
pipet volume masih berada
dalam gelas kimia dan tercelup
dalam larutan.Tidak sejajar
dengan mata praktikan dan
diamati volumenya.

(d)
c. Keterampilan
mengeluarkan
larutan kerja dari
pipet volume ke
tabung reaksi

4.Siswa mampu mengeluarkan
larutan kerja 10 mL dengan
benar dan tepat.
Seperti pada gambar (a) :
tabung reaksi dalam posisi
miring, larutan dalam pipet
volume dikeluarkan melewati
dinding tabung reaksi.

(a)
3. Siswa mampu mengeluarkan
larutan kerja dengan benar
namun kurang tepat.
Seperti pada gambar (b) :
tabung reaksi dalam posisi
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miring, larutan dalam pipet
volume dikeluarkan melewati
dinding tabung reaksi, tetapi
jarak antara tabung reaksi dan
pipet volume terlalu jauh

(b)
2.Siswa mampu mengeluarkan
larutan kerja kurang benar dan
kurang tepat.
Seperti pada gambar (c) :
tabung reaksi dalam posisi
tegak, larutan dalam pipet
volume dikeluarkan tidak
melewati dinding tabung reaksi

(c)
1. Siswa tidak mampu
mengeluarkan larutan kerja.
Seperti pada gambar (d) :
tabung reaksi dalam posisi
tegak, jarak antara tabung reaksi
dan pipet volume terlalu jauh,
larutan dalam pipet volume tidak
dikeluarkan

(d)
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d. Keterampilan
menyelupkan kertas
lakmus ke dalam
tabung reaksi

(a)

(b)

(c)

e. Keterampilan
mengelompokkan
sifat larutan kerja
hasil uji praktikum

(d)
Tiga sifat larutan:
a. Larutan yang bersifat
asam…………
b. Larutan yang bersifat
basa…………..
c. Larutan yang bersifat
netral…………

4.Siswa mampu menyelupkan
kertas lakmus dengan baik dan
benar.
Seperti pada gambar (a) :
kertas lakmus berada dalam
tabung reaksi dan tercelup ke
dalam larutan.
3. Siswa mampu menyelupkan
kertas lakmus dengan baik
namun kurang benar.
Seperti pada gambar (b) :
kertas lakmus berada dalam
tabung reaksi, tetapi hanya
berada di permukaan larutan.

2.Siswa mampu menyelupkan
kertas lakmus kurang baik dan
kurang benar.
Seperti pada gambar (c) :
kertas lakmus berada dalam
tabung reaksi, tetapi tidak
menyentuh larutan.
1.Siswa tidak menyelupkan kertas
lakmus.
Seperti pada gambar (d) :
kertas lakmus hanya berada di
atas tabung reaksi.

4.Siswa mampu mengelompokkan
10 larutan kerja ke dalam larutan
asam, basa, atau netral dengan
benar.
3.Siswa mampu mengelompokkan
7-9 larutan kerja dengan benar.
2. Siswa mampu
mengelompokkan kurang dari 7
larutan kerja dengan benar.
1. Siswa tidak mengelompokkan
larutan kerja.
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f. Keterampilan
menafsirkan pH
larutan kerja

g. Keterampilan
mengelompokkan
jenis larutan kerja

a. Larutan dengan pH<7
b.Larutan dengan pH>7
c. Larutan dengan pH=7

a. Larutan yang
mengalami hidrolisis
total:…..
b. Larutan yang
mengalami hidrolisis
sebagian:……
c. Larutan yang tidak
terhidrolisis:…….

4.Siswa mampu menghubungkan
hasil pengamatan 10 larutan kerja
dengan kisaran pH<7, pH>7, atau
pH=7 dengan benar .
3.Siswa mampu menghubungkan
hasil pengamatan 7-9 larutan
kerja dengan kisaran pH dengan
benar .
2. Siswa mampu menghubungkan
hasil pengamatan kurang dari 7
larutan kerja dengan kisaran
pHdengan benar.
1.Siswa tidak menafsirkan pH
kerja

4.Siswa mampu mengelompokkan
10 larutan kerja ke dalam
larutan yang terhidrolisis total,
sebagian, atau tidak terhidrolisis
dengan benar.
3.Siswa mampu mengelompokkan
7-9 larutan kerja dengan benar.
2.Siswa mampu mengelompokkan
kurang dari 7 larutan kerja
dengan benar.
1.Siswa tidak mengelompokkan
larutan kerja.

3

MEMBUAT LAPORAN SEMENTARA
a. Membuat laporan
Laporan sementara
4. Siswa mampu membuat laporan
sementara hasil
terdiri dari:
hasil analisis dengan lengkap
analisis
1. Judul
dan sistematis.
2. Tujuan
3. Siswa mampu membuat
3. Alat dan Bahan
laporan hasil analisis dengan
4. Hasil Pengamatan
lengkap namun kurang
5. Simpulan
sistematis.
2. Siswa mampu membuat laporan
hasil analisis namun kurang
lengkap dan kurang sistematis.
1. Siswa tidak membuat laporan
hasil analisis.
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4

KEGIATAN SETELAH PRAKTIKUM
a. Menuang sisa
larutan kerja ke
tempat yang
disediakan

b. Kebersihan alat dan
tempat praktikum

4.Siswa mampu menuang sisa
larutan kerja ke tempat yang
tersedia dengan benar dan hatihati.
3. Siswa mampu menuang sisa
larutan kerja ke tempat yang
tersedia dengan benar namun
kurang hati-hati.
2. Siswa mampu menuang sisa
larutan kerja ke tempat yang
tersedia namun kurang benar
dan kurang hati-hati.
1. Siswa tidak menuang sisa
larutan kerja ke tempat yang
tersedia.
4.Siswa mampu membersihkan
alat dan merapikan tempat
praktikum dengan baik.
3. Siswa mampu membersihkan
alat namun kurang merapikan
tempat praktikum dengan baik.
2.Siswa kurang mampu
membersihkan alat dan kurang
merapikan tempat praktikum
dengan baik.
1. Siswa tidak membersihkan alat
dan tidak merapikan tempat
praktikum

c. Mengembalikan
alat-alat yang sudah
dibersihkan

4. Siswa mampu mengembalikan
alat-alat ke tempat semula
dengan tepat dan rapi.
3. Siswa mampu mengembalikan
alat-alat ke tempat semula
dengan tepat namun kurang
rapi.
2. Siswa mampu mengembalikan
alat-alat ke tempat semula
namun kurang tepat dan kurang
rapi.
1. Siswa tidak mengembalikan
alat-alat ke tempat semula.
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Lampiran 10
Kunci Jawaban untuk Rubrik Point 2e, 2f, dan 2g

pH
No.

Sifat Larutan

Hidrolisis

Larutan
<7 =7

1 (NH4)2SO4
2 CH3COONH4
3 NH4Cl
4 CaCl2
5 Al2(SO4)3
6 K2CO3
7 NH4CN
8 Na2SO4
9 Na2CO3
10 CH3COONa

>7

Asam Basa Netral Tidak Sebagian Total
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Lampiran 11
PENILAIAN PSIKOMOTORIK
PRAKTIKUM UJI LARUTAN GARAM DALAM AIR

Kelompok :.....................................
1. ............................................No.Absen: ...............................
2. ............................................No.Absen: ...............................
3. ............................................No.Absen: ...............................
4. ............................................No.Absen: ...............................
5. ............................................No.Absen: ...............................
6. ............................................No.Absen: ...............................
7. ............................................No.Absen: ..............................

Berilah skor 1-4 di bawah P1- P7 sesuai kriteria yang dimunculkan siswa
No.

Aspek yang dinilai

1
a.
b.
c.

KEGIATAN PERSIAPAN
Menyiapkan alat praktikum
Menyiapkan larutan kerja
Menyiapkan format laporan
sementara
KETERAMPILAN
MELAKUKAN PERCOBAAN
Keterampilan memipet larutan
kerja dengan pipet volume
Keterampilan mengamati volume
larutan kerja pada pipet volume
Keterampilan mengeluarkan
larutan kerja dari pipet volume
ke tabung reaksi
Keterampilan menyelupkan
kertas lakmus ke dalam tabung
reaksi
Keterampilan mengelompokkan
sifat larutan hasil uji praktikum
Keterampilan menafsirkan pH
larutan kerja
Keterampilan mengelompokkan

2
a.
b.
c.

d.

e.
f.
g.

P1

P2

Kode Siswa
P3 P4 P5 P6

P7
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jenis larutan kerja
3
a.
4
a.
b.
c.

MEMBUAT LAPORAN
SEMENTARA
Membuat laporan sementara
hasil analisis
KEGIATAN SETELAH
PRAKTIKUM
Menuang sisa larutan kerja ke
tempat yang disediakan
Kebersihan alat dan tempat
praktikum
Mengembalikan alat- alat yang
sudah dibersihkan
Jumlah Nilai
Persentase (%)
Kriteria

Semarang, _______________
Observer,

_________________
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I.
II.

Skor maksimal : 100 x 4 = 400

skor yang diperoleh
x 100
skor maksimal
Dengan kriteria:
Nilai

84 < nilai ≤ 100= sangat tinggi
68 < nilai ≤ 84 = tinggi
52 < nilai ≤68 = sedang
36 < nilai ≤ 52 = rendah
20 < nilai ≤36 = sangat rendah

III. Rata-rata nilai tiap aspek =
Kriteria rata-rata nilai tiap aspek:
Sangat tinggi

: jika rata-rata nilai 3,4 – 4,0

Tinggi

: jika rata-rata nilai 2,8 – 3,4

Sedang

: jika rata-rata nilai 2,2 – 2.8

Rendah

: jika rata-rata nilai 1,6 – 2,2

Sangat rendah

: jika rata-rata nilai 1,0 - 1,6
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Lampiran 12
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Lampiran 13
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Lanjutan Lampiran 13
ANALISIS LEMBAR VALIDASI RUBRIK PERFORMANCE ASSESSMENT

No

Kode Validator

1

V_1
V_2
V_3

2
3

Rata-rata

Nomor Aspek Tanggapan

1

2

3

4

5

6

7

8

4

4

4

3

3

4

4

3

3

4

4

4

4

4

3

4

4

3

3

3

3

3

2

3

y

Y

KET

29
30
24

90.625

Sangat Layak

93.75

Sangat Layak

75

Layak

86.46

Sangat Layak

143

Lampiran 14
DAFTAR NAMA SISWA UJI COBA SKALA KECIL
SMA NEGERI 7 SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2012/2013
NO

NO INDUK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1112522
1112557
1112543
1112777
1112622
1112653
1112770
1112569
1112643
1112560

NAMA SISWA
AINA FASNILDHA PUTRI
ALIN KHAFIDHOTUL MUNA
BAGUS ARIEF TIRTANA
DEWI MARTINI
DINNA MELINA
FADILA DWI INDIANI
MIA FIRDAVIOLYTA
RIZAL KURNIAWAN
RIZKA DELLA AFRILLIA
SHERINA MELANIE
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Lampiran 15
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Lampiran 16
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Lanjutan lampiran 16
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148
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Lampiran 17
Rekapitulasi Nilai Psikomotorik Siswa

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kode

Aspek yang dinilai
2
3

4

Total
Nilai
Aspek

Nilai
Laporan
Praktikum

Nilai
Psikomotorik

Responden

1

S_1

61.667

62.5

10

53.33

46.88

80

57.92

S_2

51.667

71.4286

12.5

53.33

47.23

75

56.49

S_3

46.667

75

12.5

56.67

47.71

75

56.81

S_4

80

135.714

40

80

83.93

85

84.29

S_5
S_6

70
65

75
75

25
27.5

63.33
63.33

58.33
57.71

75
80

63.89
65.14

S_7

80

144.643

40

78.33

85.74

85

85.50

S_8

56.667

82.1429

27.5

65

57.83

85

66.88

S_9

76.667

142.857

40

71.67

82.80

80

81.87

80
668.33

116.071
980.357

40
275

78.33
663.3

78.60
646.76
64.68

80
800
80.00

79.07
697.84
69.78

S_10
∑ Nilai
Nilai Rata-Rata
Rata-Rata Tiap
Aspek
Kriteria

3.34
Baik

1.96
Jelek

2.75
Cukup

3.32
Baik

Kriteria
Sgt
Rendah
Sgt
Rendah
Sgt
Rendah
Sgt
Tinggi
Rendah
Rendah
Sgt
Tinggi
Rendah
Sgt
Tinggi
Tinggi
Rendah
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Lampiran 18
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Lampiran 19
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Lanjutan Lampiran 19
ANALISIS ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP PENGGUNAAN INOVASI RUBRIK
PERFORMANCE ASSESSMENT

No

Kode
Responden

Nomor Aspek Tanggapan

Y

KET

Setuju

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

3

3

3

4

4

3

4

3

3

4

3

4

4

3

3

3

3

2

3

4

4

4

3

3

2

2

3

2

3

2

3

2

3

3

3

4

3

4

3

3

3

3

3

4

4

3

3

4

2

3

3

4

3

4

2

2

2

2

2

2

2

2

3

4

3

3

3

4

2

3

3

4

4

4

3

2

3

3

25
28
26
20
25
26
26
16
25
26

Rata-rata tiap aspek

2.90

3.10

2.80

2.90

2.90

3.40

3.20

3.10

24.30

Kriteria

B

B

C

B

B

B

B

B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

S_1
S_2
S_3
S_4
S_5
S_6
S_7
S_8
S_9
S_10

Sgt Setuju
Setuju
Tdk Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Sgt Tdk Setuju
Setuju
Setuju
Setuju

3.56
27.86
24.30
20.74
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Lanjutan
Lampiran 19
ANALISIS ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP PENGGUNAAN INOVASI RUBRIK PERFORMANCE ASSESSMENT

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KODE
INDIKATOR
RESPONDEN
1
2
3
4
5
6
7
S_1
2
3
3
3
3
4
4
S_2
4
3
3
4
3
4
4
S_3
3
3
3
2
3
4
4
S_4
3
3
2
2
3
2
3
S_5
3
2
3
3
3
4
3
S_6
3
3
3
3
3
4
4
S_7
3
4
2
3
3
4
3
S_8
2
2
2
2
2
2
2
S_9
3
4
3
3
3
4
2
S_10
3
4
4
4
3
2
3
JUMLAH
29
31
28
29
29
34
32
JUMLAH
KUADRAT
87 101 82
89
85 124 108
2
σ
0.29 0.49 0.36 0.49 0.09 0.84 0.56

SKOR
8
3
3
4
2
4
3
4
2
3
3

31
101
0.49
Varians
Total
Reliabilitas

25
28
26
20
25
26
26
16
25
26
243

SKOR
KUADRAT
625
784
676
400
625
676
676
256
625
676
6019

3.61
11.41
0.781
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Lampiran 22
KISI-KISI SOAL PRETEST HIDROLISIS GARAM

Standar Kompetensi: Menentukan jenis garam yang mengalami hidrolisis
dalam air dan pH larutan garam tersebut
No

Kompetensi

Indikator

C1

C2

C3

C4

Dasar
1

Menentukan

3. Menentukan

1

2, 3, 7,

jenis garam

ciri-ciri

8,12, 16,

yang

beberapa jenis

21,25,28,

mengalami

garam yang

29,30

hidrolisis

dapat

dalam air dan

terhidrolisis

pH larutan

dalam air

garam

melalui

tersebut

percobaan

4. Menentukan

5, 9

sifat garam

4, 19, 24 6,14,20,
27

11,17,18 10,13,15,
23, 26,

22

yang
terhidrolisis
dari persamaan
reaksi ionisasi

Jumlah

1

13

8

8

Persentase

3,33%

43,33 %

26,67 %

26,67 %
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Lampiran 23
SOAL
Mata pelajaran
Kelas/ Semester
Pokok Bahasan
Waktu

: Kimia
: XI/ 2
: Hidrolisis Garam
: 45 menit

Petunjuk:
1. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A,
B, C, D, atau E pada lembar jawab yang tersedia.
2. Apabila ada jawaban yang salah dan Anda ingin mengubahnya, berilah tanda
coret pada jawaban yang salah dan berilah tanda silang pada jawaban anda.
Contoh : jawaban semula
A
B
C
D
E
jawaban sekarang A
B
C
D
E
3. Lembar soal tidak boleh di coret-coret.
4. Selamat Mengerjakan.
1. Pasangan berikut yang tidak mengalami hidrolisis adalah…..
a. Garam dari asam lemah-basa lemah
b. Garam dari asam kuat-basa kuat
c. Garam dari asam lemah-basa kuat
d. Gaam dari asam kuat-basa lemah
e. Semua jawaban salah
2. Pernyataan berikut ini benar, kecuali……
a. Hidrolisis garam adalah reaksi penguraian garam oleh air
b. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah mengalami
hidrolisis sebagian.
c. Sifat larutan garam yang terhidrolisis total bergantung pada besarnya Ka
dan Kb.
d. Garam yang terhidrolisis total, semakin besar harga Ka maka garam
tersebut bersifat basa.
e. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat memiliki pH>7.
3. Senyawa yang memiliki pH terbesar jika dilarutkan dalam air adalah…..
a. NaCl
b. CH3COOH
c. Ba(HCOO)2

159

d. (NH4)2SO4
e. Mg(Cl)2
4. Garam ketika dilarutkan dalam air mengakibatkan derajat keasaman air kurang
dari 7, garam tersebut adalah..….
a. Kalium klorida

d. Barium klorida

b. Natrium nitrat

e. Kalium florida

c. Ammonium sulfat
5. Larutan garam berikut ini memiliki harga pH yang dipengaruhi oleh
konsentrasinya, larutan garam yang bersifat netral adalah….
a. (CH3COOH)2Ba

d. K2SO4

b. (NH4)2S

e. NaF

c. NH4ClO4
6. Perhatikan beberapa larutan garam berikut:
(3) Na2CO3

(3) KNO2

(4) KNO3

(4) NaCl

Larutan di atas yang dapat membirukan kertas lakmus merah adalah……
a. 1 dan 3
d. 1 dan 2
b. 2 dan 3

e. 2 dan 4

c. 3 dan 4
7. Garam ketika dilarutkan dalam air maka pH air tetap sama dengan 7, garam
tersebut adalah..….
a. NaCl

d. NH4ClO4

b. CH3COONa

e. (NH4)2SO3

c. KCN
8. Larutan garam dalam air yang terhidrolisis sempurna adalah…..
a. NaCl

d. NH4ClO4

b. CH3COONa

e. (NH4)2SO3

c. KCN
9. Peristiwa hidrolisis tidak terjadi pada larutan….
a. CH3COONa

d. HCOONH4

b. NH4Cl

e. NH4F
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c. Na2SO4
10. Di antara garam-garam berikut:
(3) K2CO3

(3) K3PO4

(4) NH4NO3

(4) NaCl

Garam yang dalam air bersifat basa adalah…..
a. 1, 2 dan 3

d. 4 saja

b. 1 dan 3

e. 1, 2, 3, dan 4

c. 2 dan 4
11. Garam yang dalam air bersifat asam adalah……
a. Tembaga (II) klorida

d. Kalium karbonat

b. Barium nitrat

e. Kalium klorida

c. Natrium asetat
12. Di antara garam-garam berikut, yang mengalami hidrolisis sebagian adalah…
a. NaCl

d. CH3COONH4

b. K2SO4

e. CaS

c. Ba(NO3)2
13. Garam kalium benzoat biasanya ditambahkan ke dalam manisan buah
kemasan kaleng sebagai bahan pengawet. Diantara pernyataan di bawah ini
yang tidak sesuai tentang sifat-sifat garam tersebut adalah….
a. Terdapat kesetimbangan ion benzoat dan asam benzoat dalam larutannya
b. Produk hidolisis garamnya menghasilkan ion K+
c. pH larutan garamnya lebih besar dibandingkan dengan pOH
d. larutan garam zat pengawet tersebut dapat memerahkan kertas lakmus biru
e. garam tersebut terhidrolisis sebagian dalam air
14. Di antara garam-garam berikut:
(3) Natrium asetat

(3) Natrium florida

(4) Kalium format

(4) Amonium klorida

Larutan garam berikut yang dapat membirukan kertas lakmus adalah…..
a. 1, 2 dan 3
d. 4 saja
b. 1 dan 3
c. 2 dan 4

e. 1, 2, 3, dan 4
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15. Berikut ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu larutan:
(3) Bersifat asam

(3) harga pH < 7

(4) Membirukan lakmus merah

(4) terhidrolisis sempurna

Sifat yang benar dimiliki oleh larutan amonium sulfat adalah……..
a.

(1), (2), (3)

d.

(1) dan (4)

b.

(1) dan (3)

e.

(3) dan (4)

c.

(2) dan (4)

16. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah adalah.........
a.

NH4NO3

d.

CH3COONa

b.

NH4Cl

e.

CH3COOK

c.

NH4CN

17. Jika anda mempunyai indikator fenolftalein, larutan garam yang dapat
merubah warna indikator tersebut menjadi biru adalah......
a.

Larutan H2SO4

d.

Larutan NaNO3

b.

Larutan NH4Cl

e.

Larutan K2CO3

c.

Larutan CH3COOH

18. Garam yang terhidrolisis sebagian dan bersifat basa dihasilkan dari
pencampuran pada jumlah mol yang sama antara............
a.

NaOH dan H2SO4

d.

NaOH dan HCl

b.

NH3 dan HCl

e.

KOH dan HCN

c.

KOH dan HCl

19. Larutan 1 Molar berikut ini yang mempunyai pH paling tinggi adalah........
a.

NaCl

d.

CH3COONa

b.

K2SO4

e.

(NH4)2NO3

c.

CH3COOH

20. Larutan NH4Cl dalam air mempunyai pH < 7. Penjelasan hal ini adalah.........
a.

NH4+ menerima proton dalam air

b.

Cl- bereaksi dengan air membentuk HCl

c.

NH3 mempunyai tetapan kesetimbangan yang besar

d.

NH4Cl mudah larut dalam air

e.

NH4+ dapat memberi proton kepada air
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21. Dari garam berikut ini yang mengalami hidrolisis total adalah.........
a.

K2CO3

d.

Al2(CO3)3

b.

KCN

e.

BaCO3

c.

NH4Br

22. Reaksi ionisasi untuk garam NH4Cl adalah sebagai berikut:
NH4Cl(aq) → NH4+(aq) + Cl-(aq)
NH4+(aq) + H2O(l) → NH3(aq) + H3O+
Cl-(aq) + H2O(l) ≠
Dari reaksi di atas, maka NH4Cl merupakan garam yang bersifat …..
a. Asam
d. Asam dan basa
b. Basa

e. semua jawaban salah

c. Netral
23. Perhatikan reaksi ionisasi berikut ini:
CH3COONa(aq) → CH3COO-(aq) + Na+(aq)
CH3COO-(aq) + H2O(l) → CH3COOH(aq) + OH-(aq)
Na+(aq) + H2O(l) ≠
Dari reaksi di atas, di ketahui CH3COONa bersifat basa, karena….
a. kationnya terhidrolisis menghasilkan H+
b. kationnya terhidrolisis menghasilkan OHc. anionnya terhidrolisis menghasilkan OHd. anionnya terhidrolisis menghasilkan H+
e. kation dan anionnya terhidrolisis
24. Garam ketika dilarutkan dalam air maka pH air > 7, garam tersebut adalah..….
a. Kalium nitrat
b. Kalsium karbonat
c. Amonium klorida
d. Amonium nitrat
e. Barium sulfat
25. Larutan yang dapat mengubah lakmus biru menjadi merah adalah….
a. CH3COONa

d. AlCl3

b. CH3COOK

e. Na2CO3

c. KCN
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26. Garam berikut jika dilarutkan dalam air tidak mempengaruhi pH air adalah…
a. Kalium formiat

d. Natrium asetat

b. Amonium nitrat

e. Amonium klorida

c. Kalium klorida
27. AgClO3 dapat mengalami hidrolisis sebagian karena………………….............
a. anionnya terhidrolisis menghasilkan OHb. anionnya terhidrolisis menghasilkan H+
c. kation dan anionnya terhidrolisis
d. kationnya terhidrolisis menghasilkan OHe. kationnya terhidrolisis menghasilkan H+
28. Jika anda mempunyai lakmus merah, larutan garam yang dapat merubah
warna lakmus tersebut menjadi biru adalah......
a. Larutan H2SO4

d. Larutan Mg(NO3)2

b. Larutan K2CO3

e. LarutanCH3COOH

c. Larutan NH4Cl
29. Asam berikut yang dapat terhidolisis dalam air apabila bereaksi dengan
Ca(OH)2 adalah………….
a. H2C2O4
b. HClO3
c. HBr
d. H2SO4
e. HI
30. Ion berikut tidak mengalami hidrolisis dalam air, kecuali...........
a. Na+
b.

SO32-

c.

NO3-

d.

SO42-

e.

Ca2+
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Lampiran 33
SOAL
Mata pelajaran
Kelas/ Semester
Pokok Bahasan
Waktu

: Kimia
: XI/ 2
: Hidrolisis Garam
: 45 menit

Petunjuk:
1. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C,
D, atau E pada lembar jawab yang tersedia.
2. Apabila ada jawaban yang salah dan Anda ingin mengubahnya, berilah tanda coret
pada jawaban yang salah dan berilah tanda silang pada jawaban anda.
Contoh : jawaban semula
A
B
C
D
E
jawaban sekarang A
B
C
D
E
3. Lembar soal tidak boleh di coret-coret.
4. Selamat Mengerjakan.
1. Garam ketika dilarutkan dalam air maka pH air > 7, garam tersebut adalah..….
a. Amonium klorida
b. Amonium nitrat
c. Kalium nitrat
d. Barium sulfat
e. Kalsium karbonat
2. Garam yang dalam air bersifat asam adalah……
a. Barium nitrat

d. Kalium klorida

b. Tembaga (II) klorida

e. Kalium karbonat

c. Natrium asetat
3. Garam ketika dilarutkan dalam air maka pH air tetap sama dengan 7, garam
tersebut adalah..….
a. CH3COONa

d. NH4ClO4

b. NaCl

e. (NH4)2SO3

c. KCN
4. Larutan garam dalam air yang terhidrolisis sempurna adalah…..
a. (NH4)2SO3

d. NH4ClO4

b. NaCl

e. KCN

c. CH3COONa
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5. Peristiwa hidrolisis tidak terjadi pada larutan….
a. NH4Cl

d. Na2SO4

b. CH3COONa

e. NH4F

c. HCOONH4
6. Di antara garam-garam berikut, yang mengalami hidrolisis sebagian adalah…
a. CaS

d. CH3COONH4

b. NaCl

e. Ba(NO3)2

c. K2SO4
7. Berikut ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu larutan:
(5) Bersifat asam

(3) harga pH < 7

(6) Membirukan lakmus merah

(4) terhidrolisis sempurna

Sifat yang benar dimiliki oleh larutan amonium sulfat adalah…….
a.

(1), (2), (3)

d.

(1) dan (4)

b.

(2) dan (4)

e.

(3) dan (4)

c.

(1) dan (3)

8. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah adalah.........
a.

NH4Cl

d.

NH4CN

b.

NH4NO3

e.

CH3COOK

c.

CH3COONa

9. Garam yang terhidrolisis sebagian dan bersifat basa dihasilkan dari pencampuran
pada jumlah mol yang sama antara...........
a.

KOH dan HCN

d.

NaOH dan HCl

b.

NH3 dan HCl

e.

NaOH dan H2SO4

c.

KOH dan HCl

10. Larutan 1 Molar berikut ini yang mempunyai pH paling tinggi adalah........
a.

NaCl

d.

CH3COOH

b.

K2SO4

e.

CH3COONa

c.

(NH4)2NO3
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11. Pasangan berikut yang tidak mengalami hidrolisis adalah…..
a. Garam dari asam lemah-basa lemah
b. Garam dari asam lemah-basa kuat
c. Garam dari asam kuat-basa kuat
d. Garam dari asam kuat-basa lemah
e. Semua jawaban salah
12. Garam ketika dilarutkan dalam air mengakibatkan derajat keasaman air kurang
dari 7, garam tersebut adalah..….
a. Kalium klorida

d. Ammonium sulfat

b. Barium klorida

e. Kalium florida

c. Natrium nitrat
13. Larutan garam berikut ini memiliki harga pH yang dipengaruhi oleh
konsentrasinya, larutan garam yang bersifat netral adalah….
a. (CH3COOH)2Ba

d. NaF

b. (NH4)2S

e. NH4ClO4

c. K2SO4
14. Dari garam berikut ini yang mengalami hidrolisis total adalah.........
a.

BaCO3

d.

K2CO3

b.

KCN

e.

Al2(CO3)3

c.

NH4Br

15. Reaksi ionisasi untuk garam NH4Cl adalah sebagai berikut:
NH4Cl(aq) → NH4+(aq) + Cl-(aq)
NH4+(aq) + H2O(l) → NH3(aq) + H3O+
Cl-(aq) + H2O(l) ≠
Dari reaksi di atas, maka NH4Cl merupakan garam yang bersifat …..
a. Basa
d. Asam dan basa
b. Asam

e. semua jawaban salah

c. Netral
16. Pernyataan berikut ini benar, kecuali……
a. Hidrolisis garam adalah reaksi penguraian garam oleh air
b. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah mengalami hidrolisis
sebagian.

188

c. Sifat larutan garam yang terhidrolisis total bergantung pada besarnya Ka dan
Kb.
d. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat memiliki pH>7.
e. Garam yang terhidrolisis total, semakin besar harga Ka maka garam tersebut
bersifat basa.
17. Perhatikan beberapa larutan garam berikut:
(5) Na2CO3

(3) KNO2

(6) KNO3

(4) NaCl

Larutan di atas yang dapat membirukan kertas lakmus merah adalah……
a. 1 dan 2
d. 1 dan 3
b. 2 dan 3

e. 2 dan 4

c. 3 dan 4
18. Jika anda mempunyai indikator fenolftalein, larutan garam yang dapat merubah
warna indikator tersebut menjadi biru adalah......
a.

Larutan K2CO3

d.

Larutan NaNO3

b.

Larutan CH3COOH

e.

Larutan H2SO4

c.

Larutan NH4Cl

19. Larutan NH4Cl dalam air mempunyai pH < 7. Penjelasan hal ini adalah.........
a.

NH4Cl mudah larut dalam air

b.

NH4+ dapat memberi proton kepada air

c.

NH4+ menerima proton dalam air

d.

Cl- bereaksi dengan air membentuk HCl

e.

NH3 mempunyai tetapan kesetimbangan yang besar

20. Jika anda mempunyai lakmus merah, larutan garam yang dapat merubah warna
lakmus tersebut menjadi biru adalah........
a. Larutan NH4Cl

d. Larutan Mg(NO3)2

b. Larutan H2SO4

e. LarutanCH3COOH

c. Larutan K2CO3
21. AgClO3 dapat mengalami hidrolisis sebagian karena…………………..........
a. kationnya terhidrolisis menghasilkan H+
b. kation dan anionnya terhidrolisis
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c. kationnya terhidrolisis menghasilkan OHd. anionnya terhidrolisis menghasilkan OHe. anionnya terhidrolisis menghasilkan H+
22. Ion berikut tidak mengalami hidrolisis dalam air, kecuali...........
a. SO42-

d.

Na+

b.

NO3-

e.

Ca2+

c.

SO32-

23. Garam kalium benzoat biasanya ditambahkan ke dalam manisan buah kemasan
kaleng sebagai bahan pengawet. Diantara pernyataan di bawah ini yang tidak
sesuai tentang sifat-sifat garam tersebut adalah…….
a. Terdapat kesetimbangan ion benzoat dan asam benzoat dalam larutannya
b. Produk hidolisis garamnya menghasilkan ion K+
c. pH larutan garamnya lebih besar dibandingkan dengan pOH
d. garam tersebut terhidrolisis sebagian dalam air
e. larutan garam zat pengawet tersebut dapat memerahkan kertas lakmus biru
24. Di antara garam-garam berikut:
(5) Natrium asetat

(3) Natrium florida

(6) Kalium format

(4) Amonium klorida

Larutan garam berikut yang dapat membirukan kertas lakmus adalah…..
a. 4 saja
d. 1 dan 3
b. 1, 2 dan 3

e. 1, 2, 3, dan 4

c. 2 dan 4
25. Asam berikut yang dapat terhidolisis dalam air apabila bereaksi dengan Ca(OH)2
adalah………
a. HClO3

d. H2SO4

b. H2C2O4

e. HI

c. HBr
26. Perhatikan reaksi ionisasi berikut ini:
CH3COONa(aq) → CH3COO-(aq) + Na+(aq)
CH3COO-(aq) + H2O(l) → CH3COOH(aq) + OH-(aq)
Na+(aq) + H2O(l) ≠
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Dari reaksi di atas, di ketahui CH3COONa bersifat basa, karena….
a. kationnya terhidrolisis menghasilkan H+
b. kationnya terhidrolisis menghasilkan OHc. anionnya terhidrolisis menghasilkan H+
d. anionnya terhidrolisis menghasilkan OHe. kation dan anionnya terhidrolisis
27. Senyawa yang memiliki pH terbesar jika dilarutkan dalam air adalah….
a. Ba(HCOO)2

d. (NH4)2SO4

b. NaCl

e. Mg(Cl)2

c. CH3COOH
28. Di antara garam-garam berikut:
(5) K2CO3

(3) K3PO4

(6) NH4NO3

(4) NaCl

Garam yang dalam air bersifat basa adalah…..
a. 1, 2 dan 3

d. 1, 2, 3, dan 4

b. 2 dan 4

e. 4 saja

c. 1 dan 3
29. Larutan yang dapat mengubah lakmus biru menjadi merah adalah….
a. CH3COONa

e. AlCl3

b. CH3COOK
c. KCN
d. Na2CO3
30. Garam berikut jika dilarutkan dalam air tidak mempengaruhi pH air adalah…
a. Amonium nitrat

d. Kalium klorida

b. Kalium formiat

e. Amonium klorida

c. Natrium asetat
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Lampiran 34
SOAL
Mata pelajaran
Kelas/ Semester
Pokok Bahasan
Waktu

: Kimia
: XI/ 2
: Hidrolisis Garam
: 45 menit

Petunjuk:
1. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A,
B, C, D, atau E pada lembar jawab yang tersedia.
2. Apabila ada jawaban yang salah dan Anda ingin mengubahnya, berilah tanda
coret pada jawaban yang salah dan berilah tanda silang pada jawaban anda.
Contoh : jawaban semula
A
B
C
D
E
jawaban sekarang A
B
C
D
E
3. Lembar soal tidak boleh di coret-coret.
4. Selamat Mengerjakan.
1. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah adalah.........
a.

CH3COONa

d. NH4NO3

b.

NH4Cl

e. NH4CN

c.

CH3COOK

2. Jika anda mempunyai lakmus merah, larutan garam yang dapat merubah
warna lakmus tersebut menjadi biru adalah....
a. Larutan NH4Cl

d. Larutan K2CO3

b. Larutan Mg(NO3)2

e. LarutanCH3COOH

c. Larutan H2SO4
3. Garam ketika dilarutkan dalam air mengakibatkan derajat keasaman air kurang
dari 7, garam tersebut adalah..….
a. Natrium nitrat

d. Barium klorida

b. Kalium klorida

e. Ammonium sulfat

c. Kalium florida
4. Dari garam berikut ini yang mengalami hidrolisis total adalah.........
a.

Al2(CO3)3

d.

K2CO3

b.

KCN

e.

BaCO3

c.

NH4Br
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5. Pasangan berikut yang tidak mengalami hidrolisis adalah…..
a. Garam dari asam lemah-basa lemah
b. Garam dari asam lemah-basa kuat
c. Garam dari asam kuat-basa lemah
d. Garam dari asam kuat-basa kuat
e. Semua jawaban salah
6. Garam yang terhidrolisis sebagian dan bersifat basa dihasilkan dari
pencampuran pada jumlah mol yang sama antara............
a.

NaOH dan H2SO4

d.

NaOH dan HCl

b.

KOH dan HCN

e.

KOH dan HCl

c.

NH3 dan HCl

7. Garam ketika dilarutkan dalam air maka pH air > 7, garam tersebut adalah..….
a. Barium sulfat
b. Kalium nitrat

d. Amonium klorida

c. Kalsium karbonat

e. Amonium nitrat

8. Perhatikan beberapa larutan garam berikut:
(7) Na2CO3

(3)KNO2

(8) KNO3

(4) NaCl

Larutan di atas yang dapat membirukan kertas lakmus merah adalah……
a. 1 dan 2
d. 2 dan 4
b. 2 dan 3

e. 1 dan 3

c. 3 dan 4
9. Di antara garam-garam berikut, yang mengalami hidrolisis sebagian adalah…
a. NaCl

d. CH3COONH4

b. CaS

e. K2SO4

c. Ba(NO3)2
10. Pernyataan berikut ini benar, kecuali……
a. Garam yang terhidrolisis total, semakin besar harga Ka maka garam
tersebut bersifat basa.
b. Hidrolisis garam adalah reaksi penguraian garam oleh air
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c. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah mengalami
hidrolisis sebagian.
d. Sifat larutan garam yang terhidrolisis total bergantung pada besarnya Ka
dan Kb.
e. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat memiliki pH>7.
11. Larutan yang dapat mengubah lakmus biru menjadi merah adalah….
a. AlCl3

d. KCN

b. CH3COOK

e. Na2CO3

c. CH3COONa
12. Ion berikut tidak mengalami hidrolisis dalam air, kecuali...........
a. Na+
b.

Ca2+

c.

NO3-

d.

SO32-

e.

SO42-

13. Senyawa yang memiliki pH terbesar jika dilarutkan dalam air adalah…..
a. CH3COOH

d. (NH4)2SO4

b. Ba(HCOO)2

e. Mg(Cl)2

c. NaCl
14. Larutan garam dalam air yang terhidrolisis sempurna adalah…..
a. CH3COONa

d. NH4ClO4

b. (NH4)2SO3

e. NaCl

c. KCN
15. Peristiwa hidrolisis tidak terjadi pada larutan….
a. NH4F

d. HCOONH4

b. NH4Cl

e. Na2SO4

c. CH3COONa
16. Larutan 1 Molar berikut ini yang mempunyai pH paling tinggi adalah........
a.

CH3COOH

d. NaCl

b.

K2SO4

e.(NH4)2NO3

c.

CH3COONa
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17. Berikut ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu larutan:
(7) Bersifat asam

(3) harga pH < 7

(8) Membirukan lakmus merah

(4) terhidrolisis sempurna

Sifat yang benar dimiliki oleh larutan amonium sulfat adalah……..
a.

(1) dan (4)

d.

(1) dan (3)

b.

(1), (2), (3)

e.

(3) dan (4)

c.

(2) dan (4)

18. Garam ketika dilarutkan dalam air maka pH air tetap sama dengan 7, garam
tersebut adalah..….
a. NaCl

d. NH4ClO4

b. CH3COONa

e. (NH4)2SO3

c. KCN
19. Garam kalium benzoat biasanya ditambahkan ke dalam manisan buah
kemasan kaleng sebagai bahan pengawet. Diantara pernyataan di bawah ini
yang tidak sesuai tentang sifat-sifat garam tersebut adalah….
a. larutan garam zat pengawet tersebut dapat memerahkan kertas lakmus biru
b. Terdapat kesetimbangan ion benzoat dan asam benzoat dalam larutannya
c. Produk hidolisis garamnya menghasilkan ion K+
d. pH larutan garamnya lebih besar dibandingkan dengan pOH
e. garam tersebut terhidrolisis sebagian dalam air
20. Di antara garam-garam berikut:
(7) Natrium asetat

(3) Natrium florida

(8) Kalium format

(4) Amonium klorida

Larutan garam berikut yang dapat membirukan kertas lakmus adalah…..
a. 2 dan 4

d. 4 saja

b. 1 dan 3

e. 1, 2, 3, dan 4

c. 1, 2 dan 3
21. Larutan garam berikut ini memiliki harga pH yang dipengaruhi oleh
konsentrasinya, larutan garam yang bersifat netral adalah….
a. (CH3COOH)2Ba

d. K2SO4

b. (NH4)2S

e. NaF

c. NH4ClO4
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22. Garam yang dalam air bersifat asam adalah……
a. Natrium asetat

d. Kalium karbonat

b. Barium nitrat

e. Kalium klorida

c. Tembaga (II) klorida
23. Jika anda mempunyai indikator fenolftalein, larutan garam yang dapat
merubah warna indikator tersebut menjadi biru adalah......
a.

Larutan NH4Cl

d.

Larutan H2SO4

b.

Larutan K2CO3

e.

Larutan NaNO3

c.

Larutan CH3COOH

24. Reaksi ionisasi untuk garam NH4Cl adalah sebagai berikut:
NH4Cl(aq) → NH4+(aq) + Cl-(aq)
NH4+(aq) + H2O(l) → NH3(aq) + H3O+
Cl-(aq) + H2O(l) ≠
Dari reaksi di atas, maka NH4Cl merupakan garam yang bersifat …..
a. Netral
d. Asam dan basa
b. Basa

e. semua jawaban salah

c. Asam
25. Di antara garam-garam berikut:
(7) K2CO3

(3) K3PO4

(8) NH4NO3

(4) NaCl

Garam yang dalam air bersifat basa adalah…..
a. 4 saja

d. 1 dan 3

b. 1, 2 dan 3

e. 1, 2, 3, dan 4

c. 2 dan 4
26. AgClO3 dapat mengalami hidrolisis sebagian karena…………………...........
a. anionnya terhidrolisis menghasilkan OHb. kationnya terhidrolisis menghasilkan H+
c. anionnya terhidrolisis menghasilkan H+
d. kation dan anionnya terhidrolisis
e. kationnya terhidrolisis menghasilkan OH27. Garam berikut jika dilarutkan dalam air tidak mempengaruhi pH air adalah…
a. Kalium formiat

b. Amonium nitrat
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c. Amonium klorida

e. Kalium klorida

d. Natrium asetat
28. Perhatikan reaksi ionisasi berikut ini:
CH3COONa(aq) → CH3COO-(aq) + Na+(aq)
CH3COO-(aq) + H2O(l) → CH3COOH(aq) + OH-(aq)
Na+(aq) + H2O(l) ≠
Dari reaksi di atas, di ketahui CH3COONa bersifat basa, karena….
a. kationnya terhidrolisis menghasilkan H+
b. anionnya terhidrolisis menghasilkan H+
c. kationnya terhidrolisis menghasilkan OHd. kation dan anionnya terhidrolisis
e. anionnya terhidrolisis menghasilkan OH29. Asam berikut yang dapat terhidolisis dalam air apabila bereaksi dengan
Ca(OH)2 adalah………….
a. H2C2O4

d. H2SO4

b. HClO3

e. HI

c. HBr
30. Larutan NH4Cl dalam air mempunyai pH < 7. Penjelasan hal ini adalah.........
a.

Cl- bereaksi dengan air membentuk HCl

b.

NH4+ menerima proton dalam air

c.

NH4+ dapat memberi proton kepada air.

d.

NH3 mempunyai tetapan kesetimbangan yang besar

e.

NH4Cl mudah larut dalam air
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Lampiran 35
KUNCI JAWABAN POSTEST A

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.
26.
27.
28.
29.
30.

E
B
B
A
D
A
C
D
A
E
C
D
C
E
B
E
D
A
B
C
A
C
E
B
B
D
A
C
E
D
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KUNCI JAWABAN POSTEST B

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.
26.
27.
28.
29.
30.

E
D
E
A
D
B
C
E
B
A
A
D
B
B
E
C
D
A
A
C
D
C
B
C
D
B
E
E
A
C
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KISI-KISI AFEKTIF
PRAKTIKUM UJI LARUTAN GARAM DALAM AIIR
No
1

Aspek yang dinilai
Kedisiplinan

2

Kejujuran

3

Kemandirian

4

Rasa ingin tahu

5

Bertanggungjawab

6

Bekerjasama

Indikator ketercapaian
Siswa mengerjakan dan
mengumpulkan semua tugas
tepat waktu
Siswa melaporkan hasil
pengamatan sesuai dengan apa
yang diperoleh dari percobaan.
Siswa mampu menyelesaikan
tugas individu tanpa bantuan
orang lain.
Sebelum melakukan percobaan,
siswa membaca buku referensi
untuk mengetahui apa yang
sebenarnya harus dilakukan.
Siswa mampu berdiskusi,
mengikuti pembelajaran, dan
mengerjakan tugas dengan baik.
Siswa mampu bekerjasama
dengan semua anggota kelompok

Nomor Butir
1

2

3

4

5

6
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206

207

208

209

210

211

212

213
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ANALISIS REFLEKSI DIRI SISWA XIA 4
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215

216

217
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218

219
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ANALISIS ANGKET TANGGAPAN SISWA XIA 3 TERHADAP
PENGGUNAAN INOVASI RUBRIK PERFORMANCE
ASSESSMENT

220

221

222

223

224

225

226
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229

230
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Lampiran 53
DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Penggunaan rubrik performance assessment dalam praktikum hidolisis garam
pada uji coba skala kecil

Sosialisasi Rubrik Performance Assessment
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Kegiatan Praktikum Siswa

Lanjutan Lampiran 53

Kegiatan Praktikum Siswa

Kegiatan Praktikum Siswa
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2. Penggunaan rubrik performance assessment dalam praktikum hidolisis garam
pada pemakaian skala besar

Pelaksanaan Pretest

Pembelajaran di Kelas
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Sosialisasi Rubrik Performance Assessment

Sosialisasi Rubrik Performance Assessment
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Kegiatan Praktikum Siswa
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Kegiatan Praktikum Siswa
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Kegiatan Praktikum Siswa
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Kegiatan Praktikum Siswa

Pelaksanaan Postest

